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Bescherming van persoonsgegevens 

1. In het kader van de toekenningsprocedure van subsidies worden de gegevens van de 

aanvragers eerst verwerkt door het bestuur Brussels International van de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel (GOB), hierna "de overheid", om na te gaan of de aanvragers 

gesubsidieerd kunnen worden (verwerking 1 - V1). Daarna publiceert de overheid de 

gegevens in open data in de gegevensbank van de website https://datastore.brussels/web/ 

(V2). Brussels Connect IT (bestuur van de GOB) verzamelt en publiceert die gegevens op het 

Brusselse portaal (V3) waar ze gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd en bekeken. Tot 

slot worden ze op die platformen bewaard voor openbare archivering en statistieken (V4 en 

V5). De overheid stelt het doel van en de middelen voor V1, V2 en V4 vast en is dan ook 

verantwoordelijk voor de verwerking ervan, terwijl Brussels Connect IT (bestuur van de GOB) 

dat is voor V3 en V5.  

 

Aangezien die gegevens persoonsgegevens kunnen zijn, verwerken de overheid en Brussels 

Connect IT ze met naleving van de (EU) verordening 679/2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna 

"AVG"). 

De tabel hieronder bevat de informatie met betrekking tot de uitgevoerde verwerkingen. 
2. De overheid verklaart geen gegevens over te dragen buiten het grondgebied van de Europese 

Unie. 

3. De overheid kan een beroep doen op haar verwerkers in de zin van artikel 4, §8 van de AVG 

waaronder het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG). Dat houdt een 

lijst van verwerkers bij, raadpleegbaar door de betrokken persoon op het eerste verzoek.  

4. Zodra zijn of haar gegevens worden verwerkt, beschikt de betrokken persoon over de 

volgende rechten, op voorwaarde dat de AVG of een toepasbare wet dat niet verhindert:  

• Recht op toegang, met inbegrip van het recht te weten of de overheid de gegevens 
verwerkt;  

• Recht op een kopie van de gegevens die de overheid verwerkt;  

• Recht op rectificatie; 

• Recht van bezwaar; 

• Recht op beperking van de verwerking; 

• Recht op overdraagbaarheid; 

• Recht op indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit 
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) 

 De betrokkene kan zijn of haar rechten uitoefenen door zich te richten tot de functionaris voor 

gegevensbescherming van de overheid (Brussels International) of van Brussels Connect IT 

(dienst van GOB), afhankelijk van de beoogde verwerking:  

• Via brief (Bestuur Brussels International, Sint-Lazarusplein 2 te 1035 Brussel – Bestuur 

Brussels Connect IT, Sint-Lazarusplein 2 te 1035 Brussel);  

• of digitaal (Bestuur Brussels International: bi.devco@sprb.brussels – Bestuur Brussels 

Connect IT: connectit@sprb.brussels).  

Elke aanvraag in het kader van de uitoefening van rechten moet vergezeld zijn van een objectief 
bewijs van de identiteit van de betrokkene. 

https://datastore.brussels/web/
http://www.autoriteprotectiondonnees.be/
mailto:bi.devco@sprb.brussels
mailto:connectit@sprb.brussels


 

 

 

Verwerking Gegevens Voorwaarden voor rechtmatigheid Doeleinde Duur van de bewaring 

V1 - Verzameling en analyse van 

de gegevens van de aanvragers 

van subsidies 

(overheid) 

Gegevens bezorgd door de aanvrager: 

• alle gegevens die in de aanvraag staan 

Vervulling van een taak van algemeen 

belang of van een taak in het kader van de 

uitoefening van het openbaar gezag dat aan 

de verwerkingsverantwoordelijke is 

opgedragen (artikel 6, §1 van de AVG) 

Toekenning van de subsidies 

overeenkomstig de ordonnantie van 24 

december 2021 houdende de Algemene 

Uitgavenbegroting van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor het 

begrotingsjaar 2023 

Duur vastgelegd door de 

toepasselijke wetgeving (max. 10 

jaar).  

V2 - Overdracht en publicatie 

van de gegevens op 

https://datastore.brussels/web/  

(overheid) 

 

 

 

 

 

Gegevens vanuit de gegevensbank van de 

overheid: 

• naam en voornaam van de 

begunstigde/natuurlijke persoon of 

vertegenwoordiger van de 

begunstigde/rechtspersoon; 

• Het KBO-nummer van de 

begunstigde/natuurlijke persoon; 

• totaalbedrag uitbetaald aan de begunstigde 

bij wijze van subsidie en hoger dan 2.500 

euro per jaar. 

Idem V1 Grotere transparantie wat betreft de 

overheidsuitgaven van de bestuurlijke 

overheden overeenkomstig het gezamenlijk 

decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 en 

de omzendbrief van 16 december 2021 

Een jaar te tellen vanaf de 

publicatie 

V3 - Verzameling en publicatie 

van de gegevens op het Brusselse 

portaal 

Brussels Connect IT (bestuur van 

de GOB) 

Idem V2 

 

Idem V1 Grotere zichtbaarheid van de gegevens, wat 

bijdraagt tot de transparantie wat betreft de 

overheidsuitgaven van de bestuurlijke 

overheden overeenkomstig het gezamenlijk 

decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 en 

de omzendbrief van 16 december 2021 

Een jaar te tellen vanaf de 

publicatie  

V4 - Bewaring van de gegevens 

op https://datastore.brussels/web/ 

(overheid) 

Idem V2 Idem V1 Bewaring voor archivering in het algemeen 

belang en voor statistieken  

Duur te bepalen in 

overeenstemming met de 

wetgeving waaraan de 

verwerkingsverantwoordelijke 

onderworpen is  

V5 - Bewaring van de gegevens 

op het Brusselse portaal 

Brussels Connect IT (bestuur van 

GOB) 

Idem V2 Idem V1 Bewaring voor archivering in het algemeen 

belang en voor statistieken 

Duur te bepalen in 

overeenstemming met de 

wetgeving waaraan de 

verwerkingsverantwoordelijke 

onderworpen is  

https://datastore.brussels/web/
https://datastore.brussels/web/

