Naam onderzoek

Naam verwerking

Bewonersparticipati Interviews met
e in de
(georganiseerde)
energietransitie
bewoners

Inhoud verwerking

Het afnemen van interviews met bewoners die betrokken zijn bij de energietransitie in de
wijk. Dit gaat vooral om bewoners die zelf initiatieven nemen voor nieuwe warmtebronnen
voor hun woning.

Onderzoek
Welzijnssubsidies

Interviews
medewerkers
Het afnemen van interviews met medewerkers van welzijnsinstellingen in Den Haag
welzijnsinstellingen

Onderzoek
Participatiewet
Jongeren

Aan mensen die geïnterviewd zijn voor dit onderzoek (zie hieronder) is tevens toestemming
gevraagd hun dossier bij de gemeente in te mogen zien. Circa 20 personen hebben deze
Dossieranalyse
toestemming verleend. De rekenkamer analyseert de bij de gemeente aanwezige informatie
cliënten gemeente
over deze personen met betrekking tot de begeleiding naar werk of naar school. Afgezien van
Den Haag
het inzien van de bij de gemeente aanwezige informatie (die niet anoniem is) zal informatie
door de rekenkamer geanonimiseerd worden verwerkt.

Onderzoek
Participatiewet
Jongeren

Over de drempel,
onderzoek naar de
toegang van de
Wmo (januari 2016 februari 2017)

Over de drempel,
onderzoek naar de
toegang van de
Wmo (januari 2016 februari 2017)

Consultatie
stadspanel

Interviews onder
ketenpartners en
jongeren

Voor het onderzoek worden verschillende personen geïnterviewd. Contactgegevens worden
via de gemeente verkregen, of door zelf instellingen en personen te benaderen.
Contactgegevens die via de gemeente worden verkregen worden alleen gebruikt voor het
benaderen van personen via telefoon. Bij het eerste contact zal toestemming worden
gevraagd om persoonsgegeven die in het betreffende interview worden opgehaald, te mogen
verwerken. Wanneer hiervoor geen toestemming wordt gegeven, zal het interview niet
worden afgenomen.

Enquete toegang
maatschappelijke
ondersteuning
(vragenlijst IV &
vragenlijst MvO)
mei 2017

Gebruikmaken van contactgegevens van cliënten van de gemeente voor de toezending van
een enquête en verwerken van de resultaten van de enquëte in een analyse ten behoeve van
het onderzoek. De enquête was in principe anoniem, maar voor het benaderen van
respondenten is gebruik gemaakt van klantcontactgegevens van de gemeente die door de
gemeente aan ons zijn aangeleverd. Daarnaast werd in de enquête expliciet toestemming
gevraagd voor nader onderzoek (zie 'dossieranalyse cliënten gemeente Den Haag in het kader
van de Wmo). Wanneer deze toestemming werd gegeven, werden tevens NAW gegevens en
burgerservicenummer ingevuld. In dat geval is de beantwoording wel herleidbaar naar
personen en betreft het dus (bijzondere-) persoonsgegevens. De enquête is uitgezet onder
2246 personen die eind 2015, begin 2016 melding hadden gedaan bij de gemeente voor
ondersteuning in de voor van een individuele voorziening (IV) of een maatwerkvoorziening
ondersteuning (MvO). 366 personen vulden de enquête volledig in. 268 personen gaven
toestemming voor verder onderzoek en vulden hun NAW gegevens en burgerservicenummer
in.

Dossieranalyse
cliënten gemeente Van 21 cliënten van de gemeente in het kader van de Wmo is een analyse gemaakt van het
Den Haag in het
bij de gemeente opgeslagen dossier
kader van de Wmo.

Consultatie
stadspanel

Het bij een selectie van het stadspanel Den Haag (3000 personen) peilen van voorkeuren voor
onderwerpen van rekenkameronderzoek. Respondenten konden hun persoonsgegevens
vrijwillig opgeven. In een tweede ronde is aan een selectie van personen uit de eerste ronde
een aantal verdiepende vragen voorgelegd naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste
ronde.

Contactgegevens
verwerkingsverantwoor
delijke en FG

Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige grondslag

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
(bijzondere)
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Herkomst gegevens

Categorieën van
(interne en externe)
ontvangers

Doorgifte aan een
derde land of
internationale
organisatie?

Samenwerkende
partijen +
Convenant /
privacyprotocol?

Technische en
Verdere verwerking
Gezamenlijke
organisatorische
(niet conform doel, wel
verantwoordelijkheid?
beveiligingsmaatregele
verenigbaar)
n

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Onderzoek naar het door de gemeente gevoerde artikel 6 lid 1 onder e
bestuur ten aanzien van de participatie van
AVG (vervulling taak
bewoners in de energietransitie.
van algemeen belang)

Inwoners van de
gemeente Den Haag

Persoonsgegevens
(naam, e-mail adres,
telefoonnummer)

Verslagen worden na
het onderzoek
geanonimiseerd.

Betrokkenen en
gemeente Den Haag

De gegevens worden
alleen door de
rekenkamer verwerkt

Niet van toepassing

Niet van toepassing

nee

nee

Autorisatiebeperking en
anonimisering zodra
mogelijk

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

artikel 6 lid 1 onder e
Onderzoek naar het door de gemeente gevoerde
AVG (vervulling taak
bestuur met betrekking tot welzijn.
van algemeen belang)

Medewerkers van
welzijnsinstellingen

Persoonsgegevens
(naam, werkgever)

Verslagen worden na
het onderzoek
geanonimiseerd.

Betrokkenen en
Welzijnsinstellingen

De gegevens worden
alleen door de
rekenkamer verwerkt

Niet van toepassing

Niet van toepassing

nee

nee

Autorisatiebeperking en
anonimisering zodra
mogelijk

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Onderzoek naar het door de gemeente gevoerde
bestuur in het kader van de Participatiewet. In
artikel 6 lid 1 onder a
dat kader is het van belang te kunnen
AVG (expliciete
achterhalen in hoeverre de gemeente op
toestemming).
individueel niveau maatwerk levert bij de
begeleiding.

Persoonsgegeven
(naam en
telefoonnummer) en
bijzondere
Inwoners van de
persoonsgegevens
gemeente Den Haag in
(mogelijk gegevens met
de leeftijd van 18 tot 27
betrekking tot
jaar (2019)
persoonlijke situatie
waaronder schulden,
zorgbehoefte,
beperkingen)

Resultaten van de
analyse worden
geanonimiseerd
verwerkt. De analyse
wordt conform
archiveringsrichtlijnen
bewaard.

Betrokkenen en
gemeente Den Haag

De gegevens worden
alleen door de
rekenkamer verwerkt

Niet van toepassing

Niet van toepassing

nee

nee

Autorisatiebeperking en
anonimisering zodra
mogelijk

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

artikel 6 lid 1 onder e
AVG (verulling taak van
algemeen belang), voor
wat betreft het
verkrijgen van
Onderzoek naar het door de gemeente gevoerde
contactgegevens van de
bestuur in het kader van de Participatiewet. In
gemeente en het
het kader van dit onderzoek is het van belang
benaderen van mensen.
ook met cliënten of mogelijke clíënten van de
Artikel 6 lid 1 onder a
gemeente te spreken.
AVG (expliciete
toestemming) voor het
verwerken van
persoonsgegevens die
worden opgehaald in

Persoonsgegeven
(naam en
telefoonnummer) en
bijzondere
Inwoners van de
persoonsgegevens
gemeente Den Haag in
(mogelijk gegevens met
de leeftijd van 18 tot 27
betrekking tot
jaar (2019)
persoonlijke situatie
waaronder schulden,
zorgbehoefte,
beperkingen)

lijst met
contactgegevens wordt
na publicatie van het
De gegevens worden
Gemeente Den Haag en
onderzoek gewist.
alleen door de
betrokkene zelf
Resultaten worden na
rekenkamer verwerkt
afloop van het project
geanonimiseerd.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

nee

nee

Autorisatiebeperking en
anonimisering zodra
mogelijk

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Onderzoek naar het door de gemeente gevoerde
bestuur in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning. De
ondersteuning door de gemeente is
artikel 6 lid 1 onder e
dienstverlening aan inwoners van de gemeente.
AVG (vervulling taak
In het kader van het onderzoek was het van
van algemeen belang)
belang ook de ervaringen van mensen die
ondersteuning hebben aangevraagd te kennen.
Deze ervaringen hebben we via de enquête
opgevraagd.

Inwoners van de
gemeente Den Haag
die, in eind 2015, begin
2016 melding hebben
gedaan voor
ondersteuning door de
gemeente (IV en MvO).

De gegevens zijn alleen
door de rekenkamer
Niet van toepassing
verwerkt

Niet van toepassing

nee

nee

Autorisatiebeperking en
anonimisering zodra
mogelijk

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Onderzoek naar het door de gemeente gevoerde
bestuur in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning. De
ondersteuning door de gemeente is
artikel 6 lid 1 onder a
dienstverlening aan inwoners van de gemeente.
AVG (expliciete
In het kader van het onderzoek was het van
toestemming).
belang zicht te hebben op de 'route' die een
melding door de gemeentelijke organisatie
aflegt. Deze routes zijn geanalyseerd door de
dossiers van een aantal cliënten te analyseren.

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Het ophalen van informatie over voorkeuren
voor rekenkameronderzoek bij bewoners van
Den Haag.

artikel 6 lid 1 onder e
AVG (vervulling taak
van algemeen belang,
eerste ronde); artikel 6
lid 1 onder a AVG
(expliciete
toestemming, tweede
ronde).

Inwoners van de
gemeente Den Haag
die, in eind 2015, begin
2016 melding hebben
gedaan voor
ondersteuning door de
gemeente (IV en MvO)
en toestemming
hebben gegeven voor
een analyse van hun
persoonlijk dossier ten
behoeve van dit
onderzoek.
Inwoners van de
gemeente Den Haag die
zich hebben opgegeven
om deel te nemen aan
het stadspanel (eerste
ronde) en die hebben
aangegeven benaderd
te willen worden voor
aanvullende vragen
(tweede ronde).

Persoonsgegevens
(naam en adres) en
bijzondere
persoonsgegevens
(onder meer
burgerservicenummer,
persoonlijke situatie
waaronder mogelijke
lichamelijke of
geestelijke
aandoeningen,
inkomenssituatie)

Adressenbestand is
gewist en resultaten
Gemeente Den Haag
zijn geanonimiseerd na
afronding van project

Persoonsgegevens
(naam, adres) en
bijzondere
persoonsgegevens
(onder meer
burgerservicenummer,
persoonlijke situatie
waaronder mogelijke
lichamelijke of
geestelijke
aandoeningen,
inkomenssituatie)

Resultaten zijn
geanonimiseerd na
afronding van het
project

De gegevens zijn alleen
Enquête toegang Wmo,
door de rekenkamer
Niet van toepassing
Rekenkamer Den Haag
verwerkt

Niet van toepassing

nee

nee

Autorisatiebeperking en
anonimisering zodra
mogelijk

Persoonsgegevens
(naam, emailadres,
leeftijd).

Resultaten zijn
geanonimiseerd na
afronding van het
project

Stadspanel Den Haag
(beheerd door Steda).

De gegevens zijn
verwerkt door Steda en Niet van toepassing
de Rekenkamer.

Niet van toepassing

ja

nee

Autorisatiebeperking en
anonimisering zodra
mogelijk

Ten behoeve van het onderzoek naar de tarieven van de Haagse Markt is een enquete
Onderzoek naar de
uitgezet onder de ondernemers op de Markt. De enquete is op de markt uitgedeeld op
Enquete
tarieven van de
maandag 5 november 2018 en opgehaald op woensdag 7 november. Respondenten hadden
marktondernemers
Haagse Martk
ook de mogelijkheid de enquete per post aan de rekenkamer te zenden. De enquete kon
anoniem of niet-anoniem worden ingevuld.

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Onderzoek naar de tarieven op de Haagse Markt.
artikel 6 lid 1 onder a
In het kader van dit onderzoek is het van belang
AVG (expliciete
ook de mening en ervaringen van de
toestemming).
ondernemers op de Markt op te halen.

Ten behoeve van het onderzoek naar de tarieven van de Haagse Markt is een enquete
Onderzoek naar de
uitgezet onder de ondernemers op de Markt (zie hierboven). Aan ondernemers is
Dossieranalyse
tarieven van de
toestemming gevraagd om hun dossier bij de gemeente (afdeling Markten) te mogen
marktondernemers
Haagse Martk
analyseren. Van de ondernemers die hiervoor toestemming geven zal een selectie van
dossiers worden gemaakt die worden geanalyseerd.

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Onderzoek naar de tarieven op de Haagse Markt.
In het kader van dit onderzoek is het van belang artikel 6 lid 1 onder a
op casusniveau een analyse te kunnen maken
AVG (expliciete
van toedeling van kosten, facturatie en
toestemming).
vergunningverstrekking.

Persoonsgegevens
(naam, emailadres,
telefoonnummer),
gegevens over de
ondernemening
(branche,
Ondernemers op de
standplaatsnummer) en
Haagse Markt (Herman duur van
de Costerstraat)
ondernemerschap op
de markt. De enquete
kon ook anoniem
ingevuld worden, dan
zijn er geen
persoonsgegevens aan
de orde.
Persoonsgegevens
(naam, adres,
emailadres,
telefoonnummer),
gegevens over de
ondernemening
Ondernemers op de
(branche,
Haagse Markt (Herman standplaatsnummer),
de Costerstraat)
duur van
ondernemerschap op
de markt. Mogelijk zijn
ook gegevens over
(persoonlijke en/of
zakelijke) financiële
situatie aan de orde.

Resultaten zijn
geanonimiseerd na
afronding van het
project

De Haagse Markt
(ondernemers zijn ter
plaatse benaderd)

De gegevens zijn door
de Rekenkamer
verwerkt

Niet van toepassing

Niet van toepassing

nee

nee

Autorisatiebeperking en
anonimisering zodra
mogelijk

Resultaten zijn
geanonimiseerd na
afronding van het
project

Enquête Haagse Markt
(ondernemers is in de
enquête toestemming
gevraagd voor de
analyse van hun
dossier).

De gegevens zijn door
de Rekenkamer
verwerkt

Niet van toepassing

Niet van toepassing

nee

nee

Autorisatiebeperking en
anonimisering zodra
mogelijk

Naam activiteit

Naam verwerking

Inhoud verwerking

Contactgegevens
verwerkingsverantwoor
delijke en FG

Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige grondslag
artikel 6, eerste lid
onder f AVG
(gerechtvaardigd
belang)

Contactpersonen
rekenkamer

Contactpersonen

Contactgegevens

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Betrokkenen informeren over rapporten en
activiteiten van de rekenkamer waaronder
enquêtes en (focus)bijeenkomsten

Contactpersonen
onderzoeken

Contactpersonen
onderzoek

Registratie van contactpersonen ten behoeve van het ondezoek

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

In het kader van het onderzoek worden
artikel 6 lid 1 onder e
contactgegevens van interne en externe partijen AVG (vervulling taak
en personen verwerkt.
van algemeen belang)

Audio-opnames
interviews

Audio-opnames

Het opnemen van interviews ten behoeve van verslaglegging

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Mailinglijst
burgerpanel

Potentiële
respondenten
Contactenlijst met inwoners die aangegeven hebben benaderd te willen worden voor
rekenkameronderz toekomstige onderzoeken
oeken

Financiën crediteuren

crediteurenadminis
Crediteuren: opboeken en betaalbaar stellen facturen
tratie

Register uitgaande
post

Registratie van
uitgaande post

Postregistratie van verstuurde (officiële) correspondentie (per post en per e-mail)

sollicitatie

Sollicitaties van
personeel en
stagiaires

Het behandelen van brieven / CV's / emails / uitnodigingen / beoordelingen in het kader van
sollicitatieprocedures

Personeelszaken

Persoonsgegevens om personeelsadministratie en beoordelingsgesprekken te laten
Personeelsadminist
plaatsvinden van tijdelijk en vast personeel en stagiaires conform geldende wet- en
ratie
regelgeving.

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)
Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)
Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Categorieën van
betrokkenen

Contactpersonen van
de rekenkamer

Ambtenaren en
medewerkers van
externe partijen die
betrokken zijn bij
onder meer inwoners
artikel 6 lid 1 onder a
gemeente Den Haag,
Het opnemen van interviews ten behoeve van
AVG (toestemming
cliënten van de
verslaglegging
betrokkene)
gemeente Den Haag,
ketenpartners van de
inwoners gemeente
artikel 6 lid 1 onder a
Den Haag die
Het uitzetten van informatievragen in het kader
AVG (toestemming
toestemming hebben
van toekomstig onderzoek van de rekenkamer
betrokkene)
gegeven aan de
rekenkamer
Crediteuren van de
artikel 6, eerste lid
rekenkamer (er is een
Registratie contactpersonen ivm vragen facturen onder b AVG (uitvoering
overlap met het proces
overeenkomst)
'registratie
artikel 6, eerste lid
Het voeren van een deugdelijke administratie
onder c AVG
Ontvangers van formele
van formele poststukken
artikel 6, eerste lid
post en email
onder e AVG

Categorieën van
(bijzondere)
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Herkomst gegevens

NAW- en
Bewaartermijn conform
emailgegevevens in het
Betrokkenen zelf of
de vereisten van de
geval van raadsleden
openbare bronnen
archiefwet
ook de politieke partij

Categorieën van
(interne en externe)
ontvangers

Doorgifte aan een
derde land of
internationale
organisatie?

Samenwerkende
partijen +
Convenant /
privacyprotocol?

Technische en
Verdere verwerking
Gezamenlijke
organisatorische
(niet conform doel, wel
verantwoordelijkheid?
beveiligingsmaatregele
verenigbaar)
n

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

nee

Rekenkamer voldoet
aan BIG

Bewaartermijn conform
Betrokkenen zelf of
de vereisten van de
openbare bronnen
archiefwet

De gegevens worden
alleen door de
rekenkamer verwerkt

Niet van toepassing

Niet van toepassing

niet van toepassing

nee

Rekenkamer voldoet
aan BIG

Opnames worden na
publicatie van het
Betrokkene zelf
betreffende onderzoek
verwijderd.

De gegevens worden
alleen door de
rekenkamer verwerkt

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

nee

Autorisatiebeperking en
vernietiging zodra
mogelijk

NAWTE

Onbepaalde tijd

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

nee

Rekenkamer voldoet
aan BIG

NAW- en
emailgegevevens

Bewaartermijn conform
Betrokkenen zelf of
de vereisten van de
openbare bronnen
archiefwet

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

nee

Rekenkamer voldoet
aan BIG

Naam en functie

Bewaartermijn conform
Correspondentie
de vereisten van de
rekenkamer
archiefwet

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

nee

Rekenkamer voldoet
aan BIG

NAW- en
emailgegevens en
persoonsgegevens zoals
opgenomen op
curricula vitea

Eén maand na
afronding
sollicitatieprocedure /
open sollicitaties drie
maanden na ontvangst

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

nee

Rekenkamer voldoet
aan BIG

Alleen
persoonsgegevens
(Naam, organisatie,
functie, emailadres,
Afhankelijke van het
onderwerp kunnen in
een interview
persoonsgegevens en
bijzondere

Betrokkenen zelf

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Selectie van personeelsleden / stagiares

artikel 6, eerste lid
onder b AVG
artikel 6 (uitvoering
overeenkomst)

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Uitvoeren van personeelsadministratie en
uitvoering geven aan personeelsbeleid
waaronder de gesprekscyclus (plannings-,
voortgangs- en beoordelingsgesprek.
Het faciliteren van een stagiair om zijn stage
binnen de rekenkamer te vervullen/Bijdragen
aan realisering van de doelen van het onderwijs

artikel 6, eerste lid
onder b AVG
artikel 6 (uitvoering
Medewerkers
overeenkomst), eerste rekenkamer
lid onder c AVG
(wettelijke verplichting)

NAW- gegevens en
gegevens met
betrekking tot het
functioneren alsmede
(ziekte-) verlof

Bewaartermijn conform
de vereisten van de
Medewerkers
archiefwet

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

nee

Rekenkamer voldoet
aan BIG

Salarisadministratie Salarisadministratie Het voeren van de salarisadministratie en het verstrekken van loonstroken

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Het vaststellen en uitbetalen van correcte
vergoedingen voor medewerkers alsmede het
vaststellen en afdragen van afdrachten

art. 6 onder b AVG
(uitvoering
Medewerkers
overeenkomst), eerste
rekenkamer
lid onder c AVG
(wettelijke verplichting)

NAW, bsn, iban,
pensioengegevens,
Bewaartermijn conform
arbeidstijden/uren,
de vereisten van de
Medewerkers
thuissituatie in verband
archiefwet
met
pensioenregelingen

pensioenfonds ABP

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

nee

Rekenkamer voldoet
aan BIG

Registratie
opdrachtnemers

Opdrachtnemers

Gegevens met betrekking tot externe inhuur

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

Het bewaken van lopende contracten op
doorlooptijd, geldigheid en tijdelijke verlenging
of beëindiging en/of het registreren van
(potentiële) opdrachtnemers

art. 6 onder b AVG
(uitvoering
overeenkomst)

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

nee

Rekenkamer voldoet
aan BIG

Urenregistraties

Urenregistratie

uren per project / verlof / verzuim per medewerker per dag

Rekenkamer Den Haag
(bestuur) / FG
rekenkamer (zie
website rekenkamer)

tijdsbesteding per onderzoek / overige taken /
evaluatie projecten / doorbelasting kosten

artikel 6, eerste lid
onder b AVG (uitvoering
overeenkomst), artikel Medewerkers
6, eerste lid onder f
rekenkamer
AVG (gerechtvaardigd
belang)

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

nee

Rekenkamer voldoet
aan BIG

Sollicitanten voor
functies bij de
rekenkamer

(Potentiële)
NAW- en
opdrachtnemers van de emailgegevens,
rekenkamer
bedrijfsinformatie

Sollicitanten

Bewaartermijn conform
(Medewerkers van)
de vereisten van de
opdrachtnemers
archiefwet

Bewaartermijn conform
Naam en gewerkte uren
de vereisten van de
Betrokkenen
/ verlof / verzuim
archiefwet

