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Kernboodschap  Later dan vijf jaar na beëindiging bijstand wordt er geen invorderingsprocedure 

gestart. De vernietigingstermijn van de cliëntendossiers betreffende bijstand 

wordt daarom verkort van 20 jaar naar 7 jaar, voor dossiers waarbij binnen 5 jaar 

na beëindiging van de bijstand er geen invorderingsprocedure is gestart. Hiermee 

dalen de lasten voor archief- en informatiebeheer.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Het college van B&W van Zandvoort heeft reeds in op 26 juli 2011 bij besluit nr. 

2011/07/001016 een besluit genomen om de vernietigingstermijn van de 

cliëntendossiers te verkorten van 20 naar 7 jaar. Gezien de afspraken die zijn 

gemaakt in het kader van de samenwerking met de gemeente  Zandvoort is het 

aan te bevelen voor beide gemeenten dezelfde werkwijze te hanteren. 

Besluit College  

d.d. 10 december 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

 

1) Later dan vijf jaar na beëindiging bijstand wordt er geen 

invorderingsprocedure gestart.  

2) De vernietigingstermijn van de cliëntendossiers vanaf 1 juli 1997 tot 1 

januari 2017 die bijstand ontvangen van de gemeente Haarlem te 

verkorten van 20 jaar naar 7 jaar, indien binnen 5 jaar na beëindiging van 

de bijstand er geen terugvorderingsprocedure is gestart.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

 
Van 1 juli 1997 tot 1 januari 2004 was vanuit de Wet boete en Maatregelen terugvordering in 
gevallen van onterechte of te veel verleende bijstand een verplichting. Er werd daarbij een 
verjaringstermijn gehanteerd van 20 jaar.  
Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2004 is de verplichting tot 
terugvordering omgezet in een bevoegdheid (artikel 58 WWB). Sindsdien zijn gemeenten vrij om te 
bepalen welke verjaringstermijn voor terugvordering wordt gehanteerd. Zo heeft de gemeente 
Zandvoort in 2011 de verjaringstermijn voor de betreffende archiefbescheiden vanaf 1997 gesteld op 
7 jaar, indien binnen 5 jaar na beëindiging van de bijstand er geen terugvorderingsprocedure is 
gestart. De gemeente Haarlem heeft in het verleden de verjaringstermijn niet aangepast. 

 

Vanaf 2017 geldt op basis van de nieuwe landelijke wettelijke archiefselectielijst een 

verjaringstermijn van 10 jaar voor betreffende documenten vanaf dat jaar. Deze termijn wordt sinds 

de fusie voor beide gemeenten gehanteerd. 

 

Deze nota gaat over het verkorten van de verjaringstermijn betreffende archiefbescheiden 

bijstandsdossiers gemeente Haarlem vanaf 1 juli 1997 tot 1 januari 2017. Het college wordt 

voorgelegd te besluiten de verjaringstermijn van 20 jaar te verkorten naar 7 jaar, indien binnen 5 jaar 

na beëindiging van de bijstand er geen terugvorderingsprocedure is gestart.  

 

 

2. Besluitpunten college 

 

Het college besluit:  

1) Later dan vijf jaar na beëindiging bijstand wordt er geen invorderingsprocedure gestart.  

2) De vernietigingstermijn van de cliëntendossiers vanaf 1 juli 1997 tot 1 januari 2017 die 

bijstand ontvangen van de gemeente Haarlem te verkorten van 20 jaar naar 7 jaar, indien 

binnen 5 jaar na beëindiging van de bijstand er geen terugvorderingsprocedure is gestart.  

 

3. Beoogd resultaat 

 

Het versneld verkleinen van de hoeveelheid op termijn te vernietigen archief en zodoende de lasten 

voor archiefbeheer verlagen.  
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4. Argumenten 

 

Verlagen van de kosten voor archiefbeheer. 

Hoe langer de bewaartermijn, hoe hoger de kosten voor opslag en toegankelijk en raadpleegbaar 

houden van de dossiers. Dit geldt voor zowel papieren als digitale dossiers. Het analoge deel van het 

archief is extern opgeslagen. Bij het verkorten van de verjaringstermijn kunnen deze eerder 

vernietigd worden en hoeven minder externe bewaar- en beheerkosten te worden betaald. 

 

Daarnaast ontstaat de mogelijkheid om ook een zeer groot aantal digitale cliëntendossiers in het 

document management systeem (DMS-Verseon) eerder te vernietigen. Hetgeen bijdraagt aan de 

beheersmatigheid en performance van het DMS.  

 

Sluit aan op werkproces inzake uitvoering bijstandsuitkeringen en invordering. 

De gemeente start geen invorderingsprocedures op later dan vijf jaar na beëindiging 

bijstandsuitkering. Als er geen invorderingsproces loopt, dan is het voor de overige werkprocessen 

rond verstrekken, afwijzen en beëindigen van bijstandsuitkeringen niet nodig dossiers langer dan 7 

jaar te bewaren. 

 

De gemeentearchivaris adviseert positief over verkorten van de verjaringstermijn. 

De gemeentearchivaris heeft in 2011 Zandvoort geadviseerd de verjaringstermijn van 20 jaar naar 7 

jaar in te korten en adviseert de gemeente Haarlem dit besluit ook te nemen. 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 
Nihil risico voor uitvoering van terugvorderingsproces. 

Bij het uitvoeringsproces om verstrekte uitkeringen in het kader van de bijstand terug te vorderen 

gebeurt het zeer zelden dat na meer dan 7 jaar nog een onderzoek wordt opgestart.  

 

6. Uitvoering 

 

Na besluit van het college wordt dit in het analoge en digitale werkproces archiefbeheer uitgevoerd.  

 

 

7. Bijlagen 

 

Geen bijlagen. 


