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1. Inleiding:

   
Het volgende stuk is een leidraad voor het beheer van personeelsdossiers; uitgangspunt bij het 
opstellen van deze leidraad was de gedachte dat, mits men zich aan de uitgewerkte indeling 
houdt, er voor ieder personeelslid een soort van “kerndossier” overblijft met daarin de 
personeelsbescheiden die van belang zijn tot (na) het einde van het dienstverband. Dit 
“kerndossier” bestaat uit de stukken die achter tabs worden opgeborgen. Zie voor de 
uitwerking hiervan Hoofdstuk 2, §1 Indeling van het personeelsdossier: Stukken die in het 
dossier worden bewaard. Daarnaast zijn er nog stukken met een kortere wettelijke 
bewaartermijn; deze worden opgeslagen in ordners, om vervuiling van de personeelsdossiers 
te voorkomen. Zie voor de uitwerking hiervan Hoofdstuk 3, Indeling van de ordners met 
bescheiden met korte bewaartermijnen, zowel §1 Stukken die worden vernietigd na 2 jaar

 

als §2 Stukken die niet in het dossier worden bewaard. 
Als men zich houdt aan deze leidraad wordt vervuiling van de personeelsdossiers (door 
stukken met een kortere bewaartermijn) voorkomen, zodat schoningsacties niet nodig zijn (op 
het periodiek vernietigen van de stukken die in ordners opgeslagen zijn na). 
Vanzelfsprekend dienen de dossiers zo opgeborgen te worden dat onbevoegden er geen 
toegang toe hebben.  

Stukken betreffende individuele personeelsleden (per personeelslid opgeborgen: personeels-
dossiers) zijn in principe op termijn te vernietigen. Voor personeelsdossiers die gesloten zijn 
vóór 1 januari 1996 geldt de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in 
gemeente-archieven uit 1983 (categorie 3.4.1). Voor personeelsdossiers die gesloten zijn op 
of na 1 januari 1996 geldt de Selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en 
intergemeentelijke organen vanaf 1 januari 1996 (categorie 3.2.1). Ongeacht de datum van 
sluiting van het personeelsdossier is de volgende bewaartermijn geldig: 10 jaar na einde 
dienstverband, pensionering of overlijden. Voor dossiers van personeel dat heeft gewerkt of in 
aanraking is geweest met voor de gezondheid schadelijke stoffen (alsmede de informatie over 
deze stoffen) geldt een bewaartermijn van 40 jaar na einde dienstverband, pensionering of 
overlijden. Personeelsdossiers van personeelsleden die op enig gebied van bijzondere 
betekenis zijn (geweest), mogen niet worden vernietigd en worden blijvend bewaard. Van 
bijzondere betekenis zijn bijvoorbeeld personen met een belangrijke functie binnen de 
gemeente (zoals een directeur) en personen met een maatschappelijke vooraanstaande rol 
(sporter, kunstenaar …).   

Deze ordeningsopzet geeft een rubrieksgewijze opsomming van categorieën stukken. In deze 
ordeningsopzet zitten in principe achter de tabindeling slechts bescheiden die vallen onder 
bovengenoemde categorieën 3.4.1 en 3.2.1 Enkele uitzonderingen hierop worden aangegeven.  
Stukken die niet onder de categorieën 3.4.1 en 3.2.1 vallen komen, op de aangegeven schaarse 
uitzonderingen na, niet in het personeelsdossier terecht; deze stukken hebben een kortere 
bewaartermijn en komen in de eerder genoemde aparte series in ordners, zodat de vernietiging 
van deze stukken eenvoudig ter hand te nemen is. 
Uiteraard mag vernietiging van archiefbescheiden pas plaatsvinden na verkregen machtiging 
van de Gemeentearchivaris.  

Het archief wordt als volgt opgezet: per personeelslid een personeelsdossier, per rubriek een 
tabstrook. Daarnaast zijn er dus nog de ordners met (eerder) te vernietigen bescheiden. 
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De personeelsdossiers van werknemers in actieve dienst worden geordend volgens een vaste 
tabindeling. Deze tabindeling is als volgt:  

- N.A.W./Personalia 
- Sollicitatie 
- Besluiten/Beschikkingen Algemeen 
- Beoordelingen, Afspraken en Strafoplegging 
- Opleidingen 
- Verlof 
- Pensioen-/Jubileumaangelegenheden, Arbeidsongeschiktheid 
- Bezwaar/Beroep 
- Toelagen/Toeslagen  
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2. Indeling van het personeelsdossier:

   
2.1 Stukken die in het dossier worden bewaard:

   

N.A.W./Personalia:

  

- Kopie legitimatiebewijs (vooraan in 
het dossier) 

- Formulier samenlevingsvormen 
(alleen meest recente) 

- Adresgegevens. In het geval van 
adreswijzigingen: het meest recente 
exemplaar achter deze tab. Bij een 

nieuwe adreswijziging kan het oude 
exemplaar na verwerking van het 
nieuwe exemplaar vernietigd 
worden op grond van 
vernietigingscategorie 3.2.1, als 
deze 2 jaar oud is    

Sollicitatie:

 

- Sollicitatiebrief/- formulier huidige 
functie 

- Curriculum Vitae 
- Verklaring omtrent het gedrag 

(V.O.G.) 
- Kopie diploma ’s behaald vóór 

indiensttreding 

- Geheimhoudingsverklaring/ 
ambtseed 

- Psychologische onderzoeken/ 
assessments m.b.t. geschiktheid 
voor functie  

Besluiten/Beschikkingen Algemeen:

   

Om “zoekwerk” te voorkomen is het te overwegen om, wanneer er sprake is van een dik 
pakket besluiten en beschikkingen, bij deze tab een onderscheid te maken tussen Functionele 
Besluiten (hieronder aangeduid met “F”), Overige Besluiten (hieronder aangeduid met “O”). 
Wanneer er geen sprake is van een dik pakket achter deze tab, dan is het ook niet nodig om dit 
onderscheid tussen Functionele Besluiten en Overige Besluiten te maken.   

- Alle besluiten ondertekend door de            
directeur met uitzondering van 
besluiten studie en verlof F 

- Arbeidsovereenkomsten F 
- Aanstellingsbrief F 
- Besluiten waarin verzoeken worden 

afgewezen (aanvraag en besluit) 

- Nevenwerkzaamheden (aanvraag 
en toestemming) O 

- Aanvraag en besluit 
tegemoetkoming hoge ziektekosten 
(declaraties niet!) O 

- Detacheringsovereenkomsten O      
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Beoordelingen, Afspraken en Strafoplegging:

  
- Beoordelingsformulieren 

Let op!! Alleen het meest recente 
beoordelingsformulier hoort in 
het dossier te zitten; alle eerdere 
beoordelingsformulieren komen 
in ordners en moeten na 7 jaar 
worden vernietigd (cat. 3.2.1). Als 
er een nieuw beoordelings-
formulier aan het dossier wordt 
toegevoegd, moet het exemplaar 

dat tot dan toe in het dossier zat 
uit het dossier worden verwijderd 
en in een ordner worden gestopt. 
Zie “Stukken die worden 
verwijderd”. 

- Gespreksverslagen ondertekend 
door betrokken ambtenaar en 
leidinggevende 

- Schriftelijke waarschuwingen, 
berispingen, strafoplegging e.d.  

Opleidingen:

  

- Stukken m.b.t. 
Studiefaciliteitenverordening 
(aanvraag, advies, besluit 
toekenning) 

- Stukken m.b.t. studies die niet 
onder Studiefaciliteitenverordening 
vallen 

- Diploma’s, certificaten en 
getuigschriften behaald na 
indiensttreding (al dan niet vallend 
onder de Studiefaciliteitenverorde-
ning)   

Verlof:

  

- Zwangerschapsverlof (aanvraag 
met zwangerschapsverklaring, 
besluit toekenning, mededeling 
datum einde verlof) 

- Ouderschapsverlof (aanvraag, 
besluit toekenning, eventuele 
bijzondere voorwaarden) 

- Bijzonder verlof (aanvraag, besluit)     

Pensioen-/Jubileumaangelegenheden, Arbeidsongeschiktheid:

 

Het verdient aanbeveling om achter deze tab een subtab “Poortwachter” te maken.  

- Opgave ABP in verband met VUT 
- Opgave diensttijd in verband met 

toepassing ABP-wet 
- FPU-aanvragen 
- In- en uittreeformulieren 

pensioenfonds 
- Stukken inzake regeling 

invaliditeitspensioen (aanvraag, 
besluit toekenning) 

- Ambtsberichten inzake 
pensioenkeuringen (formulieren 
ABP) 

- AWW-bescheiden 
- Bericht ABP inzake 

arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
- Bescheiden m.b.t. 

pensioenoverdracht 
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- Alle stukken die betrekking hebben 

op een USZO-traject, zoals: WAO-
aanvraag, aanvraag herplaatsings-
toelage (HPT), aanvraag onge-

schiktheidsadvies, USZO-besluiten, 
hersteldmeldingen 

- Kopie herplaatsingsbesluit 
(origineel onder de tab 
“Besluiten/Beschikkingen 

Bezwaar/Beroep:

  

- Beslissing waartegen bezwaar 
wordt aangetekend (kopie; 
origineel onder tab 
“Besluiten/Beschikkingen”) 

- Correspondentie behorend bij zaak 
(bijlagen, brieven van 
vakbondsvertegenwoordigers, 
verslagen van hoorzittingen, etc.) 

- Uiteindelijke beslissing/resultaat 
(kopie; origineel onder tab 
“Besluiten/Beschikkingen 
Algemeen”)     

Toelagen/Toeslagen:

  

- Diverse toelagen en toeslagen (bijv. 
waarnemingstoelage, 
roostertoeslag) 

- EHBO-toeslag 

- Telefoonkostenvergoeding (ten 
behoeve van de dienst, niet 
eenmalig!) 

- Vergoeding beheer kasgelden 
- Besluit toekenning van een 

gratificatie.                 



 

7

 
3. Indeling van de ordners met bescheiden met korte 
bewaartermijnen:

   
3.1 Stukken die worden vernietigd na 2 jaar:

   

Het verdient aanbeveling om stukken die na 2 jaar worden vernietigd alfabetisch in een ordner 
op te bergen per kalenderjaar, zodat ze na het verstrijken van de termijn gemakkelijk 
vernietigd kunnen worden. 
De volgende stukken worden na 2 jaar vernietigd:   

Omschrijving Categorie Vernietigings- 
Termijn 

Dubbele exemplaren - Direct 
Checklist nieuwe medewerker 3.2.1 2 jaar 
Uitnodigingen voor gesprekken, keuringen e.d. tijdens de 
sollicitatieprocedure 

3.2.1 2 jaar 

Afgewezen sollicitaties  3.2.2 1 jaar 
Vacatures (bijvoorbeeld uit kranten of vacaturebulletins) - Direct 
Geboortekaarten/Huwelijkskaarten/Rouwkaarten 3.2.1 2 jaar 

  

3.2 Stukken die niet in het dossier worden bewaard:

   

Met het oog op het voorkomen van vervuiling van de dossiers worden onderstaande stukken 
niet in de dossiers bewaard; het gaat hier namelijk vooral om stukken die na 7 jaar mogen 
worden vernietigd. Deze stukken worden in diverse ordners bewaard tot het moment dat de 
wettelijke bewaartermijn is verstreken. De volgende stukken worden niet in de dossiers 
bewaard:  

- Verzekeringspapieren/zorgverzekeringsformulieren (let op: bericht ABP inzake 
arbeidsongeschiktheidsverzekering wel bewaren onder ABP/UWV) 

- Loonbelastingverklaring 
- Controleformulieren tijdsregistratie 
- Fietsvergoeding 
- Declaraties (studie, hoge ziektekosten, schade, verblijfskosten, etc.) 
- Stukken m.b.t. cafetariamodel 
- Fietsplan 
- Werkgeversverklaring 
- PC- privé 
- Ziekmeldingen en bevindingen van de arbodienst 
- Stukken m.b.t. kinderopvang 
- Stukken inzake schuldhulp en derdenbeslag 
- Uittreksel bevolkingsregister 
- Beoordelingsformulieren, met uitzondering van het meest recente exemplaar 
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Bepaalde stukken die vaak voorkomen of die voor het gehele personeelsbestand jaarlijks 
worden aangemaakt krijgen aparte ordners en de minder gangbare stukken komen in een 
verzamelordner achter tabs te zitten.  
Afhankelijk van de hoeveelheid wordt er voor ieder jaar een ordner gemaakt of worden er in 
iedere ordner tabs gebruikt om verschillende (vernietigings)jaren aan te geven. De volgende 
ordners worden gebruikt:   

- Fietsvergoedingen 
- Zorgverzekeringsformulieren 
- Declaraties (studie, schade, verblijfskosten, etc.) 
- Cafetariamodel 
- PC-privé 
- Arbodienst (ziekmeldingen en bevindingen) 
- Stukken m.b.t. kinderopvang 
- Fietsplan 
- Beoordelingsformulieren 
- “Diversen”, waaronder: 

 

Loonbelastingverklaringen 

 

Controleformulieren tijdsregistratie 

 

Werkgeversverklaringen 

 

Uittreksels Bevolkingsregister 

 

Stukken inzake schuldhulp en derdenbeslag   

Ordner Categorie Vernietigings- 
termijn 

Fietsvergoedingen 3.2.1 7 jaar na 
afhandeling 

Zorgverzekeringsformulieren 3.2.1 7 jaar na 
afhandeling 

Declaraties (studie, schade, verblijfskosten, etc.) 3.2.1 en 
3.1.7 

7 jaar na 
afhandeling 

Cafetariamodel 3.2.1 7 jaar na 
afhandeling 

PC-privé 3.2.1 7 jaar na 
afhandeling 

Arbodienst (ziekmeldingen en bevindingen) 3.2.1 7 jaar na 
afhandeling 

Stukken m.b.t. kinderopvang 3.14.3 7 jaar na 
vervallen 

Fietsplan 3.2.1 7 jaar na 
afhandeling 

Beoordelingsformulieren 3.2.1 7 jaar na 
afhandeling 
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“Diversen”, waaronder: 

- Loonbelastingverklaringen 
- Controleformulieren tijdsregistratie 
- Werkgeversverklaringen 
- Uittreksels Bevolkingsregister 
- Stukken inzake schuldhulp en derdenbeslag   

3.2.1 
3.2.1 
3.2.1 
3.2.1 
3.2.1   

2 jaar 
7 jaar 
2 jaar 
2 jaar 
7 jaar na 
afhandeling 
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4 Verdere opmerkingen:

   
- In een personeelsdossier horen geen gesloten enveloppen voor te komen; mocht er een 

dergelijke envelop (bijvoorbeeld met “Vertrouwelijk” erop geschreven) binnenkomen 
of aangetroffen worden, dan dient deze in het bijzijn van de betrokken werknemer 
geopend te worden door een P&O-medewerker. Aan de hand van de inhoud wordt 
daarna gekeken wat er verder mee gedaan moet worden. 

- Formulieren in het kader van de Wet SAMEN (Formulier WBEAA/SAMEN) horen 
niet in het personeelsdossier, maar in een aparte administratie. Mocht er een dergelijk 
formulier in een personeelsdossier aangetroffen worden, dan dient deze verwijderd te 
worden en te worden verwerkt in de daarvoor bestemde administratie door de daartoe 
bevoegde persoon. 

- In het geval van een juridische zaak tussen een werknemer en de dienst wordt dit 
juridische dossier, zodra het dikker wordt dan 5 centimeter, apart opgeslagen van de 
rest van het personeelsdossier in verband met de dikte van het juridische dossier en de 
vertrouwelijke aard van de stukken. In beide delen van het personeelsdossier moet dan 
een verwijzing worden opgenomen naar het andere deel van het personeelsdossier. Het 
is belangrijk om ervoor te zorgen dat niet in beide delen van het personeelsdossier 
dubbele bescheiden terechtkomen, zodat er geen schaduwdossiers ontstaan. 

- Interne memo’s of e-mailberichten komen in principe niet in het personeelsdossier, 
tenzij ze een onmisbare bijlage bij een zaak vormen of tenzij deze stukken 
rechtskracht hebben of er bewijskracht aan kan worden ontleend. Om te voorkomen 
dat dan alsnog alle memo’s of e-mailberichten in het dossier terechtkomen is er 
afgesproken dat ze slechts in het dossier komen als het gaat om bijlagen in belangrijke 
zaken waarvan de betrokken werknemer op de hoogte is. Als dit niet zo is zal de 
betrokken werknemer op de hoogte gebracht moeten worden. Op deze manier is een 
dergelijke memo of e-mail dus een soort modern equivalent van een telefoonnotitie.  
Het toevoegen van eventuele memo’s of e-mailberichten zal altijd via P&O moeten 
lopen. 
Een memo of e-mailbericht kan nooit op zichzelf een zaak vormen; als een memo of e-
mail de aanzet tot een zaak is, moet er daarna toch gewerkt worden met officiële 
documenten, zoals ondertekende brieven of mutatieformulieren.    


