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Geachte heer Van Huizen,
In uw brief van 10 januari 2021 vraagt u nadere toelichting op onze eerdere reactie van 14 oktober 2020
op uw ongevraagde advies van 30 juni 2020 over aanpassing van de bewaartermijn van de bankgegevens
die wij opvragen in het kader van vermogenscontrole. Middels deze brief hopen wij verdere opheldering
hieromtrent te kunnen geven.
In onze brief van 14 oktober zijn geen wetsartikelen genoemd waarop de bewaartermijnen voor
bewijsstukken zijn gebaseerd. U geeft aan dat u deze termijnen niet heeft teruggevonden in de genoemde
wetten en dat de Autoriteit Persoonsgegevens aangeeft dat gemeenten beleid mogen maken op dit
onderwerp. In verband hiermee vraagt u de bewaartermijn van bankafschriften na toekenning van een
aanvraag voor incidentele bijstand, aan te passen tot maximaal 2 jaar.
Om goed antwoord te kunnen geven op uw ongevraagde advies, is informatie ingewonnen bij de afdeling
Beroep en Bezwaar, afdeling Archivering en afdeling Privacybescherming en AVG.
Voor wat betreft de bewaartermijnen van bewijsstukken in het algemeen, zijn in de selectielijst van de
VNG wel degelijk vaste termijnen genoemd. Deze worden per type en per afhandelingswijze benoemd. De
selectielijst van de VNG waarin de verplichte betaaldata terug te vinden zijn, kunt u vinden op Selectielijstomslag_20200214 (vng.nl)

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.
Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.
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Voor wat betreft de bewaartermijn voor bijzondere bijstand is in de selectielijst van de VNG in categorie
8.1 opgenomen dat op dossiers bij verstrekte bijstand een verplichte bewaartermijn geldt van 10 jaar. De
gemeente mag hiervan niet afwijken. Dit wordt ook gesteld in artikel 17.1 (b) AVG waarin is opgenomen
dat persoonsgegevens alleen verwijderd mogen worden (of het recht op verwijdering mag worden
aangewend) als er geen andere rechtsgrond voor de verwerking aanwezig is.
Voor het bewaren van bewijsstukken zoals de bankafschriften bij toegekende incidentele bijzondere
bijstand geldt dus deze wettelijke grondslag gebaseerd op categorie 8.1 van de selectielijst VNG in
samenhang met artikel 17.1 (b) AVG, waardoor het verwijderen van de gegevens door de gemeente niet
eerder mag.
Bankafschriften zijn nodig voor de onderbouwing van een vermogenspositie over de periode van 3
maanden voorafgaande aan een aanvraag. In verband hiermee horen bankafschriften in het dossier en
zijn ze nodig voor verantwoording en controle.
De informatie over het vermogen moet in het dossier beschikbaar blijven gedurende de totale
bewaartermijn om aan belanghebbenden aan te kunnen tonen op welke rechtsgronden een beslissing is
genomen. De periode van 10 jaar wordt ook voor incidentele bijzondere bijstand proportioneel geacht.
Dit omdat de onderbouwing van de besluitvorming langdurig moet worden aangetoond. Ook in het geval
van toekenning. Door het verwijderen van stukken kunnen wij de vermogensposities niet meer aantonen
en acteert de gemeente onrechtmatig. Ook in geval van toekenning kan het namelijk het geval zijn dat er
achteraf noodzaak is om te kunnen beoordelen of deze terecht is gedaan. Of het om incidentele of
periodieke bijstand gaat, maakt hierin niet uit. Het recht op privacy waar u op doelt, doet hier niet aan af.
In verband met bovenstaande is het aldus niet mogelijk om de bewaartermijn van de bankafschriften die
in het kader van een aanvraag voor incidentele bijzondere bijstand worden opgevraagd, te verkorten.

Hopende u hiermee voldoende opheldering omtrent de bewaartermijnen te hebben gegeven.
Met vriendelijke groet,

M.M.J. van Gent
wethouder Sociaal domein en samenleving

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.
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