
Een nieuwe Brussel’Air-premie voor de 

Brusselaars. Wat verandert er? 

  

Oude Brussel'Air-premie 
(tot 3 oktober 2021) 

 

 

Nieuwe Brussel'Air-premie 
(vanaf 3 november 2021) 

 

Bedrag 

 

Ongeveer 700 euro 

 

500, 700 of 900 euro, afhankelijk 
van uw profiel 

(in functie van het gezinsinkomen 
en het feit of er al dan niet een 
gezinslid is dat voldoet aan de 

voorwaarden voor de toekenning 

van een parkeerkaart voor 
personen met een handicap) 

 

 
Voorwaarden 

 
Voor de Brusselaars die de 

nummerplaat laten schrappen van 

een voertuig waarvan ze al meer 
dan een jaar eigenaar zijn. 

 
Voor de Brusselaars die de 

nummerplaat laten schrappen van 

een voertuig waarvan ze al 
minstens twee jaar eigenaar zijn. 

 

  
Verdubbeling van de premie bij de 

vernietiging van het voertuig. 

 

 
Deze mogelijkheid bestaat niet 

meer. 

  
Geen enkel gezinslid mag een 

nieuw voertuig (auto of moto) 
inschrijven binnen het jaar dat 
volgt op het schrappen van de 

nummerplaat. 
 

 
Idem 

  
Niet beschikken over een 

bedrijfswagen sinds 3 maanden, te 
tellen vanaf de datum van de 

premieaanvraag. 

 

 
Idem 

 
Procedure 

 
Een premieaanvraag wordt 

uiterlijk op 3 oktober 2021 
ingediend bij de MIVB met 

papieren documenten. 

 
Een premieaanvraag gebeurt via 

het elektronisch loket Irisbox vanaf 
3 november 2021. De dienst is 

geautomatiseerd en 

gedigitaliseerd.  Leefmilieu Brussel 
wordt verantwoordelijk voor de 



toekenning en het beheer van de 

premie. 

 
Opties van 

mobiliteitsdiensten 
en duur 

 

• Een Brupass-abonnement 

(MTB) van de MIVB + een 
Cambio Start-abonnement 

OF 

• Een fietspremie + een 

Cambio Start-abonnement 
 

Deze opties zijn 1 jaar geldig in het 

geval van de schrapping van de 
nummerplaat. De begunstigde kan 
de aanvrager van de premie zijn of 

een lid van het gezin. 
 

In het geval van schrapping van de 

nummerplaat EN vernietiging van 

het voertuig wordt de premie 
verdubbeld en geeft recht op: 

 

• een Brupass-abonnement 

(MTB) + een Cambio Start-
abonnement, allebei voor 

2 jaar 
OF 

 

• een Brupass-abonnement 

(MTB) voor 1 jaar + een 
Cambio Start-abonnement 

voor 2 jaar + een 
fietspremie 

 
OF 

 

• een Cambio Start-

abonnement voor 2 jaar + 

een dubbele fietspremie 
 

In dit geval mag de begunstigde 

van het Brupass (MTB)-

abonnement - 1 jaar geldig en 1 
keer vernieuwbaar - enkel de 

aanvrager zijn. 
 

 
U beschikt over een multimodaal 

mobiliteitsbudget: u spendeert uw 
premie ‘à la carte’ aan alle soorten 
van mobiliteitsdiensten, waarvan 

de lijst binnenkort beschikbaar zal 
zijn.  De gezinsleden van de 

aanvrager kunnen gebruikmaken 

van de verschillende beschikbare 

producten en er zullen meer opties 
zijn voor de mobiliteit van de PBM. 

 

U kiest uw mobiliteitsdiensten in 1 
keer (via Irisbox) en vervolgens zijn 

de diensten beschikbaar voor een 

periode van 2 jaar. Indien u 

bijvoorbeeld 300 euro van het 
budget toekent aan een systeem 

van gedeelde voertuigen, hebt u 2 
jaar de tijd om dit bedrag te 

gebruiken. 

 

Nog vragen? Stuur een mailtje naar brusselairpremie@leefmilieu.brussels.  

mailto:brusselairpremie@leefmilieu.brussels

