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Toelichting bij het opstellen van een privacyreglement 
 

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor de leden van de VGN om een 

privacyreglement op te kunnen stellen. Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen 

genoemd en uitgelegd die kunnen worden opgenomen in een reglement. Uiteraard 

kunnen voor de instelling of voor de cliënt relevante onderwerpen worden toegevoegd. 

Terzijde wordt opgemerkt dat het hebben van een reglement geen verplichting is voor de 

instelling.  

 

Het verdient de aanbeveling om het reglement op te stellen in goed leesbare tekst. Het 

reglement is met name bedoeld voor de cliënten van wie de persoonsgegevens worden 

verwerkt, zodoende weet men hoe de instelling omgaat met de bescherming van die 

persoonsgegevens. Daarmee wordt ook meteen invulling gegeven aan de informatieplicht 

waar een instelling zich aan heeft te houden. 

 

De belangrijkste onderwerpen in het privacyreglement zijn: 

 

1. het doel van het reglement; 

2. de reikwijdte; 

3. de uitgangspunten; 

4. de begripsbepalingen; 

5. het doel van de verwerking; 

6. de grondslagen op grond waarvan de gegevens worden verwerkt; 

7. de categorieën van personen; 

8. de aard van de gegevens; 

9. de bijzondere persoonsgegevens; 

10. de organisatorische verplichtingen; 

11. de rechten van cliënten; 

12. de verstrekking aan derden; 

 

Tot slot volgt er een korte uiteenzetting over de Europese privacyverordening waarvoor 

een concept aan de lidstaten is voorgelegd.  

 

Toelichting per onderwerp 

1. Doel van het reglement 

 

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een groot goed, zeker wanneer het gaat 

om gegevens betreffende de gezondheid.  

 

Het doel van het reglement is om de cliënt inzicht te geven in welke gegevens, met welk 

doel worden verwerkt en op welke manieren. Voorts geeft het de cliënt duidelijkheid over 

zijn rechten met betrekking tot bijvoorbeeld inzage of vernietiging van (delen van) het 

dossier. Daarnaast helpt het de medewerkers binnen de instelling het kader te bieden 

met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. De organisatie kan bovendien op 

deze manier aantonen dat zij voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens. 
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2. Reikwijdte 

 

De reikwijdte van het reglement is de gehele verwerking van persoonsgegevens van (en 

door) cliënten binnen de instelling en de verstrekking aan derden buiten de instelling. Het 

gaat daarbij om de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens. Het gaat in een dergelijk reglement niet om de verwerking van 

bijvoorbeeld persoonsgegevens in het kader van een personeeladministratie. Daaraan 

liggen immers geheel andere doelen ter verwerking ten grondslag. 

 

3. Uitgangspunten 

 

Hoofdregel van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) is dat iedereen die 

persoonsgegevens verwerkt zelf verantwoordelijk is voor de naleving van de wet. Er 

moet sprake zijn van een verwerking van persoonsgegevens voor een bepaald doel. De 

omschrijving van dat doel is uitermate belangrijk zeker om te kijken of een verdere 

verwerking, bijvoorbeeld de verstrekking aan derden, gerechtvaardigd en geoorloofd is. 

 

Er zijn drie soorten gegevensgebruik waar de Wbp niet of slechts gedeeltelijk van 

toepassing is: verwerkingen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, gebruik voor 

uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden en gebruik voor historische,  

wetenschappelijke of statistische doeleinden. 

 

De Wbp is niet van toepassing op gegevens die betrekking hebben op personen die 

overleden zijn en is wel van toepassing als de gegevens van de overledenen ook 

betrekking hebben op een nabestaande. Dit geldt overigens niet voor medische 

gegevens. Op grond van de Wgbo (Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst) bestaat er een beroepsgeheim ten aanzien van medische 

gegevens. Dit medische beroepsgeheim werkt ook door na het overlijden van een cliënt. 

Alleen als er kan worden gesproken van veronderstelde toestemming, dus als de cliënt 

nog in leven zou zijn geweest dan had hij/zij toestemming gegeven voor het verstrekken 

van de medische persoonsgegevens, dan mogen de gegevens ook na het overlijden van 

cliënt worden verstrekt aan bijvoorbeeld familieleden. 

 

Bij het vaststellen of gegevens identificeerbare persoonsgegevens zijn is doorslaggevend 

of de gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon, voor zover die 

herleidbaarheid redelijkerwijs door een derde kan worden bewerkstelligd. 

Geanonimiseerde gegevens zijn aldus geen persoonsgegevens als op geen enkele wijze is 

terug te voeren om wie het gaat.  

 

4. Begripsbepalingen 

 

De begrippen die in het kader van een privacyreglement belangrijk zijn komen hieronder 

aan de orde. Deze begrippen komen overeen met de manier zoals in de Wbp 

omschreven. Daarnaast kunnen uiteraard nog andere bepalingen worden toegevoegd die 

in het reglement voorkomen en een nadere omschrijving behoeven.  

 

1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon. 
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2. verwerking van persoonsgegevens: bestand: elk gestructureerd geheel van 

persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of 

verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens 

bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen. 

3. verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het 

bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen 

voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

4. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens 

verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. 

5. cliënt: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 

6. derde: ieder, niet zijnde de cliënt, de verantwoordelijke, de bewerker of enig 

persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker 

gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken. 

7. ontvanger: degene aan wie persoonsgegevens worden verstrekt. 

8. toestemming van de cliënt: elke vrije, specifieke en op informatie berustende 

wilsuiting waarmee de cliënt aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens 

worden verwerkt. 

9. het College bescherming persoonsgegevens (Cbp): het college dat tot taak heeft 

toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens. 

 

5. Doel van de verwerking van cliëntgegevens  

 

Het vastleggen van persoonsgebonden gegevens gebeurt om de taken als instelling goed 

uit te kunnen voeren. Het gaat daarbij om het vastleggen van gegevens die nodig zijn 

voor de aanmelding, het ondersteuningsplan, de afstemming van de zorg/dienstverlening 

met betrokken instellingen, de voortgang en beëindiging van de zorg/dienstverlening. 

Daarnaast worden gegevens vastgelegd met het oog op het ontwikkelen van beleid, het 

doen van wetenschappelijk onderzoek en advisering. Tot slot worden gegevens ook 

vastgelegd voor een verantwoorde bedrijfsvoering en om te kunnen voldoen aan de 

wettelijke taken. 

 

6. Grondslag voor de verwerking 

 

De gegevens die ten aanzien van de cliënt worden verwerkt worden vastgelegd in het 

dossier. Voor alle gegevens die worden verwerkt geldt dat ze toereikend, ter zake 

dienend en niet bovenmatig moeten zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Dit 

betekent dat die informatie moet worden vastgelegd en verstrekt, die nodig is voor de 

zorg, niet meer en ook niet minder. De gegevens moeten bovendien juist en nauwkeurig 

zijn en zo objectief en feitelijk mogelijk.  

 

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van zorg- en 

dienstverlening aan de cliënten kan worden gevonden in: 

- ondubbelzinnige toestemming van de cliënt; 

- uitvoering van de overeenkomst met de cliënt of in het voorstadium tot het sluiten 

van de overeenkomst met cliënt; 

- de noodzaak tot de verwerking om een wettelijke verplichting na te kunnen 

komen; 

- de vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene; 

- de noodzaak voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van het 

bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt; 
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- het gerechtvaardigde belang van de organisatie of het belang van de derde aan 

wie de gegevens worden verstrekt. 

 

Ten aanzien van de toestemming van de cliënt wordt het volgende opgemerkt. Deze 

grondslag geniet uit het oogpunt van de instelling niet de voorkeur. Immers als de 

toestemming wordt ingetrokken mogen dezelfde gegevens niet meer worden verwerkt op 

één van de andere grondslagen. Het verdient dan ook de aanbeveling altijd eerst op zoek 

te gaan naar één van de andere grondslagen om de verwerking van persoonsgegevens 

op te baseren. 

 

7. Categorieën van personen 

 

Het is van belang aan te geven van welke categorieën van personen gegevens worden 

verwerkt. Uiteraard gaat het om de persoonsgegevens van de cliënt zelf, maar ook van 

ouders, familie, wettelijk vertegenwoordigers, begeleiders en alle overige personen die 

van belang zijn voor de zorgverlening aan cliënt. Al deze personen moeten worden 

geïnformeerd over de verwerking van de gegevens. 

 

8. Aard van de gegevens 

 

Het is de bedoeling dat wordt vastgelegd welke gegevens er van of over een cliënt 

worden vastgelegd. Dit dient zo concreet mogelijk te worden aangegeven in het 

reglement, zodoende kan de cliënt hiertegen gericht bezwaren uiten. Uiteraard mogen 

niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

dienstverlening. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens als naam, geboortedatum, 

polisnummer verzekering, huisartsgegevens, maar ook gegevens over de 

gezondheidstoestand van de cliënt en psychische en sociale omstandigheden. 

 

9. Bijzondere gegevens 

 

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden. Het gaat 

daarbij om gegevens betreffende iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke 

gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, 

strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband 

met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag. 

 

Er gelden echter op elk van de bovenstaande onderwerpen uitzonderingen op grond 

waarvan de verwerking toch is toegestaan. Zo mogen gegevens betreffende iemands 

gezondheid bijvoorbeeld worden verwerkt door instellingen in de gezondheidszorg met 

het oog op een goede verzorging van de cliënt.  

 

In de Wbp is een aparte bepaling opgenomen over het verwerken van gegevens 

over erfelijke eigenschappen. Deze gegevens mogen alleen worden verwerkt ten aanzien 

van de persoon bij wie deze zijn verkregen. Als een persoon erfelijkheidsgegevens over 

zichzelf verstrekt aan een verzekeraar voor het afsluiten van een levensverzekering,  

mogen deze erfelijkheidsgegevens alleen met betrekking tot hemzelf worden gebruikt en 

niet met betrekking tot familieleden op wie die gegevens noodzakelijkerwijs ook 

betrekking hebben. Er gelden twee uitzondering op deze regel, zoals is te lezen in de 

Wbp. 
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De Wbp vereist dat op degene die de persoonsgegevens verwerkt, een 

geheimhoudingsplicht rust. Voor zover die geheimhoudingsplicht niet reeds geldt uit 

hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, legt de Wbp deze plicht op. Uiteraard 

speelt hier niet alleen de Wbp een rol maar ook de Wgbo. 

 

 

10. Organisatorische verplichtingen 

 

De instelling dient een aantal punten in acht te nemen: 

 

 De instelling dient zorgvuldig met de gegevens om te gaan. Daarbij hoort ook dat 

de gegevens juist en nauwkeurig dienen te zijn en dat slechts degenen die 

daartoe bevoegd zijn vanuit de functie die zij uitoefenen toegang hebben tot de 

(bijzondere) persoonsgegevens.  

 Gegevens mogen niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt 

de cliënt te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de 

doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Een uitzondering geldt voor 

historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Aangezien het vaak 

gaat om verschillende soorten gegevens van cliënten moet per categorie worden 

bekeken en aangegeven wat de bewaartermijn is. Hiervoor zijn verschillende 

wettelijke regelingen van belang, onder andere de Wgbo en fiscale wetgeving1. 

 Inzage door werknemers moet aan banden zijn gelegd. Slechts degene die in het 

belang van de begeleiding of verzorging toegang behoeft tot (onderdelen van) het 

dossier is hiertoe gerechtigd.  

 Soms zal de instelling gegevens van de cliënt willen gebruiken voor 

wetenschappelijke of andere doeleinden. De instelling zal hiervoor waar mogelijk 

toestemming moeten vragen aan de cliënt, tenzij dit gebeurt op basis van 

wettelijke verplichtingen. De cliënt kan er uitdrukkelijk bezwaar tegen maken dat 

zijn gegevens voor die doeleinden worden gebruikt. 

 De gegevens worden deugdelijk beveiligd tegen verlies of enige vorm van 

onrechtmatige verwerking. Er worden zwaardere eisen aan de beveiliging gesteld 

naarmate de gegevens een meer gevoelig karakter hebben zoals zo vaak het 

geval is wanneer het gaat om cliëntgegevens binnen een zorginstelling. Wordt de 

verwerking van de gegevens uitbesteed aan een bewerker dan moet de 

verantwoordelijke er op toezien dat de bewerker de maatregelen ter beveiliging 

naleeft. 

 Indien de instelling gebruikt maakt van een bewerker, wordt er een 

bewerkersovereenkomst opgesteld. Een bewerker is iemand buiten de organisatie 

van de verantwoordelijke (de instelling), die niet in een hiërarchische verhouding 

tot de instelling staat. Als een bewerker persoonsgegevens gaat verwerken, moet 

de instelling de bewerker duidelijk maken hoe hij met de persoonsgegevens moet 

omgaan. De verplichtingen van de instelling en de bewerker moeten in een 

schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. De instelling moet toezien op de 

naleving van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

In de overeenkomst moet ten minste worden vastgelegd dat: 

 persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in opdracht van de 

instelling; 

                                           
1 zie het document met veelgestelde vragen voor voorbeelden, deze lijst is niet uitputtend maar richtinggevend 
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 de bewerker en alle medewerkers, handelend onder zijn gezag, uitsluitend 

toegang hebben tot gegevens voor zover noodzakelijk voor de vervulling 

van hun taak;  

 de bewerker en alle medewerkers, handelend onder zijn gezag, verplicht 

zijn de gegevens waarvan zij kennis nemen, geheim te houden; 

 de bewerker voldoende technische en organisatorische waarborgen biedt 

ter beveiliging tegen verlies of onrechtmatige verwerking van gegevens; 

 eventueel kan worden opgenomen, dat de bewerker ervoor zorg draagt dat 

bij verandering van hard- of software wordt gecheckt of de gegevens op de 

oude gegevensdrager nog kunnen worden ontsloten;  

 zo niet dan moet bijvoorbeeld voorafgaand aan de verandering een uitdraai 

van de gegevens worden gemaakt. 

 Wanneer het gaat om een minderjarige van jonger dan zestien jaar, een onder 

curatele gestelde of wanneer er een mentorschap is ingesteld is de toestemming 

van de wettelijk vertegenwoordiger vereist voor de verwerking van 

persoonsgegevens. 

 De verantwoordelijke die gegevens verwerkt dient dit te melden bij het Cbp. Er 

gelden een aantal verwerkingen die zijn vrijgesteld van deze meldingsplicht. 

Wanneer de instelling een toelating heeft op grond van de Wet toelating 

zorgaanbieders dan hoeft de gegevensverwerking niet te worden gemeld, 

wanneer het gaat om de gegevensverwerking die behoort bij het verblijf, 

verzorging en zorg van en aan de cliënt. Is er geen sprake van een toelating dan 

dient men de gegevensverwerking wel te melden. Bovendien dient de verwerking 

van gegevens van cliënten die ambulante zorg of begeleiding ontvangen wel te 

worden gemeld. Hiervoor geldt de vrijstelling niet. Ook in het geval er wordt 

getwijfeld aan het wel of niet verplicht zijn te melden dan verdient het sterk de 

aanbeveling de verwerking wel te melden bij het Cbp. 

 De verantwoordelijke heeft een informatieplicht. De instelling moet op eigen 

initiatief de cliënt op de hoogte stellen van de gegevensverwerking en zodoende 

het gegevensverkeer transparant maken. De cliënt is op die manier in staat om te 

volgen hoe gegevens over hem worden verwerkt en bepaalde vormen van 

verwerking in rechte aan te vechten. 

 

11. Rechten van cliënten  

 

De cliënt kan bij de instelling: 

 

 een verzoek doen tot inzage in en afschrift van de gegevens die worden verwerkt 

en verstrekt aan derden. De instelling moet op een dergelijk verzoek binnen vier 

weken schriftelijk reageren. Interne notities of gegevens die de privacy van een 

ander dan de cliënt schenden kunnen van dit inzagerecht worden uitgezonderd. 

Bij de beslissing tot inzage of afschrift moet in acht worden genomen dat het 

dossier er ten behoeve van de cliënt is en het uitgangspunt is dan ook dat de 

cliënt zijn dossier mag inzien. Alleen in uitzonderingsgevallen kan hiervan worden 

afgeweken. De instelling mag voor inzage of afschrift een vergoeding vragen van 

maximaal € 5,00, Voor afschriften van meer dan 100 pagina’s of moeilijk 

toegankelijke gegevens mag een vergoeding tot maximaal € 22,50 worden 

gevraagd. 
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 een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de 

gegevens. Ook op zo’n verzoek moet de instelling binnen vier weken schriftelijk 

reageren. 

 verzet aantekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens in verband met 

bijzondere persoonlijke omstandigheden.  

 

Wanneer de instelling een beslissing heeft genomen op één van de voorgaande 

verzoeken en de cliënt is het daar niet mee eens dan kan hij zich wenden tot de 

rechtbank met een schriftelijk verzoek. Ook kan de cliënt zich wenden tot het College 

bescherming persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het 

geschil.  

 

12. Verstrekking aan derden 

 

De medewerkers van de instelling zijn tot geheimhouding verplicht. Het uitgangspunt is 

dat medewerkers geen informatie geven over de cliënt zonder diens uitdrukkelijke en 

ondubbelzinnige toestemming. Deze toestemming kan ook mondeling worden gegeven, 

maar zal zo veel mogelijk schriftelijk worden vastgelegd in een getekend 

toestemmingsformulier dat in het dossier wordt opgenomen. Cliëntgegevens mogen wel 

worden verstrekt aan andere beroepskrachten (collega’s) van wie 

medewerking of toestemming nodig is voor de toegang of uitvoering van de zorg ten 

behoeve van die cliënt. Dit geldt zowel voor de medewerkers van de instelling als voor 

externe krachten bij de zorg/dienstverlening waarbij alleen die informatie uitgewisseld 

wordt die noodzakelijk is voor een goede hulpverlening aan die cliënt.  

 

De geheimhoudingsplicht wordt ook opgeheven indien er sprake is van een redelijk 

vermoeden van bijvoorbeeld kindermishandeling of als er ernstig nadeel voor de cliënt of 

een ander zal gaan optreden. Zie hiervoor de handreiking “Medisch beroepsgeheim en 

verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg”.  

 

Voor cliëntengegevens geldt ook dat ze op grond van een wettelijke plicht 

mogen/moeten worden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van materiële controle door 

het zorgkantoor. Hiervoor gelden echter wel strikte regels. Het betreft daarnaast 

bijvoorbeeld ook gegevens ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. 

 

Tot slot: de Europese privacyverordening 

 

Hoewel de Europese verordening2 nog niet definitief is aangenomen in het Europees 

Parlement is het van belang wegens de te verwachten veranderingen hier alvast kort stil 

te staan bij een aantal van die veranderingen. 

1. de algemene documentatieverplichting. Dit is de verplichting om alle 

verwerkingen die onder de verantwoordelijkheid van de instelling vallen te 

bewaren. Er gelden een aantal eisen aan de gegevens die moeten worden 

bewaard; 

2. de informatieplicht. De verantwoordelijke moet de betrokkene onder andere over 

zijn klachtrecht, de functionaris voor de gegevensbescherming en de 

                                           
2 Voorstel voor een VERORDENING 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 (algemene verordening gegevensbescherming) 

http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/4fe086e3bf1d3
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/4fe086e3bf1d3
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bewaartermijnen. Voor een deel wordt dit door de instellings reeds gedaan, maar 

in de nieuwe verordening zal dit als een plicht worden opgenomen; 

3. de rechten van betrokkenen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het 

faciliteren van de mogelijkheid tot het digitaal indienen van verzoeken. Daarnaast 

krijgt de betrokkene een aantal rechten waaronder: het recht op vergetelheid en 

het recht op gegevensoverdraagbaarheid; 

4. profiling. iedere betrokkene heeft het recht om niet op basis van profilering aan 

een maatregel te worden onderworpen waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn 

verbonden; 

5. meldplicht datalekken; vooruitlopend op de EU verordening is er reeds een 

wetsvoorstel bij de Tweede kamer ingediend. Het wetsvoorstel bevat een regeling 

voor de meldplicht bij geconstateerde inbreuken op beveiligingsmaatregelen voor 

persoonsgegevens, uitbreiding van de bevoegdheid tot het opleggen van een 

bestuurlijke boete door het College bescherming persoonsgegevens; 

6. privacy by design en privacy by default. Bij privacy by design gaat het om 

ontwerpen van informatiesystemen die de privacy van mensen beschermen door 

onder andere gegevensminimalisatie en transparantie. Bij privacy by default gaat 

het om de waarborging van de maximale privacy van de betrokkene door middel 

van systeeminstellingen; 

7. verplichting tot het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming 

(FG). Deze verplichting is afhankelijk van bijvoorbeeld het zijn van een 

overheidsorganisatie, de grootte van een organisatie (met meer dan 250 

werknemers) of de aard en omvang van de gegevensverwerkingen. De taken van 

de FG worden uitgebreid en de FG krijgt veel meer verantwoordelijkheid binnen 

een organisatie. 

8. forse uitbreiding van de sanctiemogelijkheden door het Cbp. Indien er niet wordt 

voldaan aan één of meerdere verplichtingen uit de verordening dan kan het Cbp 

afhankelijk van de overtreding boetes uitdelen die kunnen oplopen van 0,5% tot 

2% van de totale jaaromzet van de organisatie. 

 

Conclusie: als deze verordening wordt aangenomen betekent dit een flinke verandering 

op het gebied van gegevensverwerking waar ook de instellingen binnen de 

gehandicaptenzorg mee te maken krijgen. 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

 

1 model privacyreglement 

2 veelgestelde vragen over privacy 

 

 

 

 

 

 

 



 
 9 

 

 

 

 

 

 


