Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/21/380

BERAADSLAGING NR. 21/192 VAN 5 OKTOBER 2021 MET BETREKKING TOT DE
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR LEEFMILIEU BRUSSEL MET
HET OOG OP DE TOEKENNING VAN EEN VERHOOGDE BRUSSEL'AIR-PREMIE
EN VAN MOBILITEITSPRODUCTEN AAN VOORKEURTARIEF (PROJECT
“GSS”)
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
in het bijzonder artikel 114;
Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot
wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27
april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97;
Gelet op de beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité nr. 18/046 van 3 april 2018,
gewijzigd op 6 november 2018, 4 december 2018, 7 mei 2019, 14 januari 2020, 1 september
2020, 3 november 2020 en 6 april 2021, over de online raadpleging van authentieke bronnen
door instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader van het project
“geharmoniseerde sociale statuten”;
Gelet op de aanvraag van Leefmilieu Brussel;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 betreffende de
toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air premie in ruil voor de schrapping van de
nummerplaat van een voertuig;
Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ);
Gelet op het verslag van de voorzitter.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

In het kader van de herziening van de huidige Brussel'Air-premie wordt een nieuw proces
uitgerold om de premie aan te vragen, met als doel de formaliteiten voor de burger en het
administratief beheer van de premie te vereenvoudigen.
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2.

Iedere in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerde natuurlijke persoon die de
nummerplaat van een op zijn of haar naam ingeschreven voertuig laat schrappen, kan een
zogeheten Brussel'Air premie aanvragen onder de voorwaarden vastgesteld in het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 betreffende de
toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air premie in ruil voor de schrapping van de
nummerplaat van een voertuig. Bovendien kan de aanvrager andere leden van zijn gezin
van de premie laten genieten.

3.

Overeenkomstig artikel 8 van het voormelde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 15 juli 2021 geeft de schrapping van de nummerplaat recht op een premie
waarvan het bedrag wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen en de al dan niet
aanwezigheid van een persoon met een handicap binnen het gezin (dat wil zeggen die
voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de parkeerkaart voor de persoon met een
handicap).

4.

Leefmilieu Brussel moet bepaalde persoonsgegevens over de aanvrager en zijn
gezinsleden kunnen raadplegen bij het Directoraat-generaal Personen met een Handicap
(DGPH), het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) en de verzekeringsinstellingen
(VI), de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) via de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (KSZ) om het bedrag van de toe te kennen premie vast te leggen en de
mobiliteitsproducten te bepalen die aan een voorkeurtarief beschikbaar zijn.

5.

Op basis van het statuut “voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van een
parkeerkaart” kunnen de betrokkenen van de hoogst mogelijke premie genieten. Om in
aanmerking te komen voor de toekenning van een parkeerkaart, moet een persoon in
bepaalde sociale statuten gekend zijn. Bepaalde van deze statuten zijn beschikbaar in de
GSS-databank: verlies van mobiliteit - 2 (MOB 2), pijler 1 – 6 punten (P1-6), 50%
onderste ledematen (MI50_OL50), verlamming van beide armen (PDB_VBL), amputatie
van beide armen (ADB_ABL) en verlies van zelfredzaamheid van minimaal 12 punten
(PA_VZ 12).
De sociale statuten van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming (BIM_BVT)
en, zodra Leefmilieu Brussel ervan gebruik maakt, op het leefloon of het equivalent
leefloon (RIS_LL of AF_Eq_LL) dienen om voor de betrokkenen een MIVBabonnement aan voorkeurtarief te kiezen indien de aanvrager dat in zijn mobiliteitspakket
wenst. Voor die informatie moet Leefmilieu Brussel weten welke gezinsleden van die
statuten genieten om hen een juist MIVB-abonnement aan te bieden.

6.

De toekenning van de Brussel'Air-premie geschiedt als volgt. Wanneer de aanvrager een
premie aanvraagt, dan volgt een online raadpleging via het regionaal loket (Irisbox) om
na te gaan of de aanvrager of een gezinslid aan een aantal specifieke criteria voldoet.
Vooreerst controleert FIDUS (de dienstenintegrator voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest) via de Irisbox of de betrokkene al dan niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
is gedomicilieerd. Indien de persoon niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is
gedomicilieerd, dan stopt de elektronische verwerking. In het andere geval wordt de
gezinssamenstelling bij het Rijksregister gevraagd.

2

7.

Vervolgens controleert de KSZ op basis van het identificatienummer van de sociale
zekerheid van het gezinshoofd (INSZ) dat door Leefmilieu Brussel is meegedeeld, of de
persoon of een van de leden van zijn gezin op het ogenblik van de raadpleging aan de
statuten voldoet die overeenstemmen met de toekenningsvoorwaarde van een
parkeerkaart en stuurt ze een antwoord van het type ja/nee voor heel het gezin op. Ze
controleert tevens of het gezinshoofd of de leden van het gezin in het statuut RVV,
leefloon of equivalent leefloon zijn gekend op het ogenblik van de raadpleging. Indien
dit het geval is, deelt ze het rijksregisternummer van de personen mee die onder een van
die statuten zijn gekend.

8.

De gegevensmededeling verloopt met tussenkomst van de regionale dienstenintegrator
conform de modaliteiten beschreven in beraadslaging 18/184 over de uitwisseling van
persoonsgegevens tussen actoren van het netwerk van de sociale zekerheid en
organisaties van de gemeenschappen en gewesten met de tussenkomst van de
dienstenintegratoren van die gemeenschappen en gewesten. De dienstenintegrator FIDUS
beheert een regionaal personenrepertorium dat bijhoudt wie gekend is in welke
hoedanigheid en voor welke periode bij Leefmilieu Brussel. Bij het opvragen van de
gegevens door Leefmilieu Brussel controleert FIDUS in dat regionaal
personenrepertorium of Brussel Leefmilieu wel degelijk een dossier beheert over
betrokkene. Wanneer vervolgens de diensten bij de Kruispuntbank worden aangeroepen,
geeft FIDUS een specifieke “legal context” mee die aan de Kruispuntbank toelaat om na
te gaan of Brussel Leefmilieu over de vereiste voorafgaande beraadslaging beschikt,
wordt de gegevensmededeling gelogd en wordt de end-to-end tracerbaarheid
gewaarborgd. Deze werkwijze laat aan zowel de Kruispuntbank als aan FIDUS toe om
bij elke gegevensmededeling na te gaan of alle modaliteiten die opgenomen zijn
beraadslaging 18/184 worden gerespecteerd.

9.

Voor zover ze aanvullende rechten toekent, is Leefmilieu Brussel op basis van deze
beraadslaging en op basis van de beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité nr.
18/046 van 3 april 2018 gemachtigd om toegang te krijgen tot de gegevens uit de GSSgegevensbank.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

10.

Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van
het Informatieveiligheidscomité vereist.
Rechtmatigheid van de verwerking

11.

Krachtens artikel 6 van de AVG is de verwerking van persoonsgegevens enkel rechtmatig
indien en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is vervuld.

12.

De voormelde overdrachten en verwerkingen zijn rechtmatig in die zin dat ze
noodzakelijk zijn voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de
verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, overeenkomstig artikel 6 1, c), van de
AVG, met name het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021
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betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air premie in ruil voor de
schrapping van de nummerplaat van een voertuig.
Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
13.

Krachtens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens worden verzameld voor
bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze
vervolgens niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden
onverenigbaar is (principe van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend
zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt (principe van minimale gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in
een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de
geldende doeleinden noodzakelijk is (principe van opslagbeperking) en moeten ze
worden verwerkt met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen
zodat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd
zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies,
vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en vertrouwelijkheid).
Doelbinding

14.

De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de toekenning van de verhoogde
Brussel'Air-premie aan de personen die de aan de toekenningsvoorwaarden voor een
parkeerkaart voldoen en de toekenning van mobiliteitsproducten aan voorkeurtarief aan
de personen die aan de voorwaarden voldoen van het RVV-statuut, het leefloon of het
equivalent leefloon, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 15 juli 2021 betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air
premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat van een voertuig.
Minimale gegevensverwerking

15.

De persoonsgegevens zijn, uitgaande van het beoogde doeleinde, relevant en niet overmatig.
Ze hebben enerzijds enkel betrekking op de personen die een aanvraag hebben ingediend
om een Brussel'Air-premie te ontvangen en op de leden van hun gezin. Anderzijds wordt
per betrokkene, geïdentificeerd met zijn/haar identificatienummer van de sociale zekerheid,
enkel het al dan niet bestaan van een sociaal statuut ter beschikking gesteld. Er zijn geen
aanvullende persoonsgegevens over het statuut nodig; ze zullen aldus niet worden
overgemaakt.
Opslagbeperking

16.

De gegevens met betrekking tot de inkomsten van het gezin en de aanwezigheid van een
persoon met een handicap binnen het gezin zullen gedurende een periode van 6 maanden
vanaf de toekenning van de premie1 door Leefmilieu Brussel worden bewaard.

1

Artikel 15, § 1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 betreffende de
toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat van
een voertuig.
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17.

In het kader van de a posteriori controle, dat wil zeggen van de niet-herinschrijving van
een voertuig en/of moto van ten minste 50cm³ voor een periode van een jaar vanaf de
datum van schrapping door de aanvrager of een lid van zijn gezin, worden de gegevens
met betrekking tot het gezin en het aantal ingeschreven voertuigen en/of moto’s binnen
het gezin gedurende maximum 3 jaar worden bewaard. Er kan aldus worden nagegaan of
na één jaar het aantal voertuigen/moto’s niet met een eenheid is toegenomen binnen het
gezin. Indien dit het geval is, beschikt de administratie over de gegevens gedurende een
periode van 2 jaar om de nodige stappen te verrichten voor een terugbetaling van de
premie door de aanvrager2.
Integriteit en vertrouwelijkheid

18.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de voormelde
mededeling van persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

19.

Bij de mededeling en verwerking van de persoonsgegevens moet de NMBS rekening
houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van
30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens. Het RIZIV moet tevens rekening houden met de
minimale veiligheidsnormen van het netwerk van de sociale zekerheid die werden
vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.

2

Artikel 15, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 betreffende de
toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat van
een voertuig.
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Om deze redenen, besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van persoonsgegevens in het kader van de toekenning van de verhoogde
Brussel'Air-premie aan de personen die aan de toekenningsvoorwaarden van een parkeerkaart
voldoen en van de toekenning van mobiliteitsproducten aan voorkeurtarief aan personen die
aan de voorwaarden voldoen van het statuut RVV, leefloon of equivalent leefloon, door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan Leefmilieu Brussel, toegestaan is mits wordt
voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het
bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking,
opslagbeperking en informatieveiligheid.

Bart VIAENE
Voorzitter

De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de
kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000
Brussel (tel. 32-2-741 83 11).
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