Schema termijnen bewaarplicht
Documenten

Bewaartermijn

Ingangsdatum

Juridische grondslag

Jaarrekening,

7 jaar

Vanaf datum dat het

2:394 BW lid 6

accountantverklaring e.d.

document opgesteld
is.

Algemene administratie,

7 jaar

waaronder in ieder geval

Vanaf 1 januari na

art 2:10 lid 1 en 3 BW art 52

opstelling document.

algemene wet

grootboek, debiteuren- en

inzake rijksbelastingen (AWR)

crediteurenadministratie,

art 8 lid 1 en 3 Douanewet

in- en verkoopadministratie,
voorraadadministratie en
loonadministratie
Winst- en verliesrekening

Facturen i.v.m.

7 jaar

7 jaar

omzetbelasting

Vanaf datum

art 2:10 lid 2 en 3 BW

opstellen.

art 3:15i BW

Na opstellen of

art 31 lid 6

ontvangst van factuur.

Uitvoeringsbeschikking
omzetbelasting

De boeken, bescheiden en

7 jaar

Vanaf dat de

andere gegevensdragers

rechtspersoon heeft

van een ontbonden

opgehouden te

rechtspersoon

bestaan.

Van werknemers:

Vanaf het einde van

art 7.9 lid 2, art 12.1 lid

loonbelastingverklaringen,

het kalenderjaar

5Uitvoeringsregeling

identificatiebewijs,

waarin de

loonbelasting 2011

naam, adres, postcode,

dienstbetrekking is

woonplaats,

geeindigd.

geboortedatum en sociaal
fiscaal nummer.

5 jaar

art 2:24 BW

Documenten

Bewaartermijn

Ingangsdatum

Juridische grondslag

Loonstaten en

7 jaar

Vanaf het einde van

Voorheen in

het kalenderjaar

Loonadministratiebesluit,

waarop zij betrekking

Coordinatiewet sociale

hebben.

verzekering dit is vervallen. Nu

loonadministratie

AWR
Administratie na

7 jaar

Na ontbinding.

art 2:24 BW lid 1

9 jaar

Volgend op het jaar

art 34a Wet op de

dat men het goed is

omzetbelasing

ontbinding rechtspersoon
Gegevens bedrijfsmatig
onroerend goed

gaan gebruiken.
Ledenadministratie

10 jaar

cooperatie met

Vanaf aanvraag

art 2:61 BW

lidmaatschap.

aansprakelijkheid leden
Subsidie administratie

Vanaf datum

art 4:69 Algemene wet

opstellen.

bestuursrecht (AWB)

Vanaf beëindiging van

Art4.10c

gevaarlijke stoffen worden

de blootstelling aan

Arbeidsomstandighedenbesluit

blootgesteld: het

gevaarlijke stoffen.

Werknemers die aan

7 jaar

40 jaar

arbeidsgezondheidskundig
onderzoek en de lijsten
van werknemers
die zijn blootgesteld aan
kankerverwekkende
stoffen en asbest
Voor Telecomaanbieders:

18 maanden

Vanaf het tijdstip

Deze wet is op 11 maart 2015

Wetsvoorstel Bewaarplicht

waarop de gegevens

ingetrokken dus niet meer van

telecomgegevens

voor de eerste keer

toepassing.

zijn verwerkt.

Bij een lager bewaartermijn dan 7 jaar gaat het om een specifieke wetgeving. Toch vormen deze
documenten in veel gevallen een belangrijk controlemiddel voor de fiscus, en dienen deze documenten
toch gewoon de 7 jaar bewaard te worden die is voorgeschreven in art 52 AWR en art 8 van de
Douanewet.
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