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Samenvatting 
Wij nemen per 1 juli 2012 de wettelijke taak 'verloren en gevonden voorwerpen' over van de 
politie en richten hiertoe een loket in op meerdere kanalen (telefoon, internet,balie), met als 
uitgangspunten efficiëntie en dienstverlening. Belangrijk hierbij is dat de burger in staat wordt 
gesteld zelf een vermist voorwerp terug te vinden middels het digitale kanaal. 
Hiertoe dient besloten te worden de Beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen vast te 
stellen, de benodigde middelen ter beschikking te stellen en de uitvoerende ambtenaren te 
mandateren. 

Aanleiding 
Sinds jaar en dag voert de politie Kennemerland de taak 'verloren en gevonden voorwerpen' 
uit. Wettelijk gezien ligt deze verantwoordelijkheid bij de gemeente. In het kader van het 
programma 'Minder regels, meer op straat' van het Directoraat-generaal Politie is er door het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten dat de verantwoordelijkheid voor registratie en 
bewaren van verloren en gevonden voorwerpen per 1 juli 2012 overgedragen dient te zijn 
aan de gemeenten'. 
Wij hebben de politie Kennemerland naar haar bereidheid gevraagd deze taak uit te blijven 
voeren tegen een overeen te komen vergoeding. Een argument hiervoor is dat gevonden 
voorwerpen soms gerelateerd kunnen worden aan een misdrijf en zo de politie 
opsporingsmogelijkheden biedt. Deze kansen worden gemist als het registreren en bewaren 
van gevonden goederen door de gemeente wordt gedaan. 
Politie Kennemerland heeft inmiddels laten weten hier niet toe bereid te zijn. Wel geeft zij 
aan verantwoordelijk te blijven voor 'verdachte' voorwerpen en zicht te houden op de bij de 
gemeente aangegeven voorwerpen middels de door haar aanbevolen landelijke website 
hiervoor. 

Probleemstelling 
In de gemeente Haarlemmermeer kunnen inwoners, bezoekers en ondernemers per l juli 
2012 niet meer bij de politie terecht voor verloren en gevonden voorwerpen. Wij dienen er 
voor te zorgen dat men per deze datum hiervoor terecht kan bij de gemeente. 

Zie ook bijlage 4: Brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
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Wettelijke context 
De verantwoordelijkheid voor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen ligt bij de 
gemeente, hetgeen staat beschreven in artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), de artikelen 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en het 
Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet. 

Het is de wettelijke taak van de gemeente om gevonden goederen in ontvangst te nemen als 
de vinder het niet onder zich wil (of mag) houden, de aangever een bewijs van aangeven te 
verstrekken en het goed te beheren tot de bewaartermijn is verlopen. Het achterhalen van 
de eigenaar en het vergelijken van meldingen van vermissing met de ais verloren 
opgegeven goederen ('matchen') is geen wettelijke verplichting2. 
De registratie van persoonsgegevens bij aangifte van verloren en gevonden voorwerpen valt 
onder de wet bescherming persoonsgegevens. 

Doelstelling 
Wij zullen de wettelijke taak aangaande verloren en gevonden voorwerpen per 1 juli 2012 
uitvoeren met als uitgangspunten efficiëntie en dienstverlening. Belangrijk hierbij is dat: 

1. de inwoner, bezoeker en ondernemer in staat wordt gesteld zelf een vermist 
voorwerp terug te vinden middels het digitale kanaal door alle gevonden voorwerpen 
te publiceren op de hiervoor door het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
aanbevolen landelijke website; ~ w w ~ e r I ~ r e n ~ f ~ e v ~ n d e n ~ n l  

2. de vinder gei'nformeerd wordt over de mogelijkheid dat hijlzij het gevonden voorwerp 
na melden zelf bewaart* 

*met uitzondering van staatseigendommen, zoals; reisdocumenten, rijbewijzen en militaire 
goederen. De vinder hiervan is verplicht deze terstond af te geven bij een bevoegde 
ambtenaar. 

Iedereen die iets verloren of gevonden heeft kan per 1 juli bij het digitale loket terecht voor 
het melden en registreren van het voorwerp. Tevens kunnen inwoners online zien wat er 
gevonden is en of daar het verloren goed bij zit. Telefonisch kan men voor melden en 
registreren terecht op het algemene nummer 0900-1852. In de centrale hal van het raadhuis 
en de servicecentra kan men naast melden en registreren ook terecht om voorwerpen af te 
geven. Ophalen van een voorwerp kan alleen in het raadhuis. 

Middelen 
Deze nieuwe taak vergt inzet van de volgende middelen: 

Personeel 
Op basis van landelijke ervaringen wordt de nodige personeelsinzet aan het loket (fysiek 
contact, digitaal en telefonisch) geschat op 4 uur per 1000 inwoners per jaar. Voor onze 
gemeente betekent dit ongeveer 600 uur. 

Opleiding 
De medewerkers (ongeveer 35) krijgen een opleiding met betrekking tot wet en regelgeving, 
veiligheid en het registeren, bewaren en uitgeven van roerende zaken. 

2 Zie ook bijlage 3: Juridische aspecten. 
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Facilitair 
De opslagruimte wordt tegen geringe kosten gerealiseerd. Voor de logistiek van goederen 
vanuit de servicecentra naar het raadhuis wordt zorg gedragen door de bodedienst tijdens 
hun reguliere rondes. 

Registratiesysteem: een systeem moet opgeleverd worden waarin het hele proces van 
aangiftelmelding, registratie, publicatie en termijnbewaking is geborgd. 

Overige kosten en onvoorzien 
Voor de noodzakelijke Arbo-gerelateerde kosten, kosten voor het realiseren van opslag, 
overige uitgaven en onvoorzien worden eenmalige uitgaven verwacht. 

Dekking 
De uren van medewerkers worden binnen de huidige bezetting ingevuld. Dekking voor 
materiële uitgaven is op dit moment niet aanwezig. Bij de Najaarsrapportage zal voor de 
opstartkosten van € 20.000 als volgt incidenteel budget worden aangevraagd: 
e 2012: E iO.OOO 
e 2013: f: 10.000 
De kosten bestaan uit: 
e Opleidingskosten voor ongeveer 35 medewerkers: € 5.000 
e Registratiesysteem: E: 8.000 
r Overige kosten (onder andere Arbo-maatregelen, opslag, overig en onvoorzien): € 7.000 
De baten uit de verkoop van de gevonden voorwerpen na het verlopen van de wettelijke 
bewaartermijn, zullen naar verwachting (een deel van) de jaarlijkse operationele lasten 
dekken. De verwachting is dat de opbrengst marginaal is. Binnen de reguliere Planning- en 
Controlcyclus wordt de hoogte van de opbrengst gevolgd. 
Het incidentele budget komt ten laste programma 2 Publiekscontact, subdoelstelling D (we 
zijn goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen). 

Personeel en organisatie 
Aandachtspunten bij uitvoering van het proces ten aanzien van het personeel betreffen: 
e Kennis (communicatie, opleiding, werkinstructies, ingericht informatie- en 

registratiesysteem); 
e Dienstverlening (omgaan met emoties en weerstand, regie kunnen nemen, oordelend 

vermogen); 
r Veiligheid (werken volgens veiligheidsvoorschriften en het agressieprotocol); 
r Integriteit (correct en nauwgezet omgaan met goederen van onbekende eigenaar en 

mogelijk van waarde). 

In- en externe communicatie 
Ten behoeve van interne communicatie is een communicatieplan opgesteld. 
Ten behoeve van externe communicatie zullen wij een persbericht laten uitgaan en een 
artikel opnemen in de InforMeer. Tevens zal er in het persgesprek aandacht zijn voor de 
transitie. De externe communicatie wordt in samenwerking gedaan met de politieregio 
Kennemerland. De communicatie met de politie over de transitie vindt plaats in het regionale 
overleg waarin de politieregio Kennemerland en de gemeenten Haarlem, Velsen en 
Haarlemmermeer vertegenwoordigd zijn. 
De beleidsregel zal, om deze in werking te laten treden, worden gepubliceerd. 
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Overdracht goederen politie 
In het regionale overleg (genoemd onder In- en externe communicatie) is met politie 
Kennemerland afgesproken dat de goederen die haar in bewaring zijn gegeven voor 1 juli 
2012 met een waarde van meer dan f: 450 overgedragen worden aan de gemeenten waar 
deze goederen zijn gevonden. Het betreft enkele voorwerpen. 
De overige goederen die zij in bewaring heeft gekregen voor l juli 2012 blijven in haar 
beheer en zullen, na verstrijken van de bewaartermijn door haar worden vernietigd / 
verkocht. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. met ingang van 1 juli 2012 een loket "verloren en gevonden voorwerpen" te openen, 

zowel fysiek, telefonisch als digitaal; 
2. de Beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen gemeente Haarlemmermeer vast te 

stellen (bijlage 1); 
3. de betrokken ambtenaren te mandateren voor het uitvoeren van de beschreven taak 

(bijlage 2); 
4. het benodigde budget voor materiële uitgaven van E 20.000 te betrekken bij de 

Najaarsrapportage 2012. 

Burgemeester en wethouders van de 
namens dezen, 
de portefeuillehouders, 

eester en wethouders van d 

Bijlage(n) 

1. Beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen gemeente Haarlemmermeer 
2. Mandaatbesluit verloren en gevonden voorwerpen gemeente Haarlemmermeer 
3. Juridische aspecten 
4. Brief van Ministerie van Veiligheid en Justitie 



Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, 
Burgemeester van Haarlemmermeer, 

ieder zover het diens bevoegdheid betreft, 

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel(en) 5 tot en met l 2  van Boek 5 van het 
Burgerlijk Wetboek en 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet, 

BESLUITEN 

vast te stellen de volgende beleidsregel: 

BELEIDSREGEL GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Deze beleidsregel verstaat onder: 

a. (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker van het cluster Klant Contact Centrum en het 
team Centrum Bedrijf en Instellingen en Informatiecentrum; 
b. claimhouder: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of 
verloren voorwerp; 
c. college: het college van burgemeester en wethouders; 
d. gemeente: gemeente Haarlemmermeer; 
e. gevonden voorwerp: een onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen; 
f. rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren 
voorwerp; 
g. verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn 
beheer is; 
h. vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt. 

Artikei 2 Toepassingsbereik 

Deze beleidsregel is van toepassing op: 

e 1. alle door de daartoe aangewezen ambtenaar getegistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht 
of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en 

e 2. alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen. 

Artikel 3 Aangifte en registratie 

e 1. Van een gevonden of verloren voorwerp kan als volgt aangifte worden gedaan: 
a. in het raadhuis in Hoofddorp en de servicecentra in tijdens openingstijden van deze locaties; 
b. via de website www. haarlerlemmermeer.nJ ; 
c. telefonisch op het algemene nummer 0900 1852 tijdens openingstijden. 

e 2. Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en 
gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte. 

e 3. De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan. 
e 4. Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren: 



o a. dieren; 
o b. reisdocumentenllegitimatiebewijzen of rijbewijzen; 
e 5. Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te 

maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het 
gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het 
gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring. 

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn 

e 1. Het gevonden voorwerp blijft bij de vinder in bewaring, tenzij de vinder hiertegen bezwaar 
heeft In dat geval wordt het voorwerp aan de gemeente in bewaring gegeven. De vinder krijgt 
dan een bewijs van inbewaringgeving. 

e 2. De vinder is verplicht gevonden militaire goederen, reisdocumenten, legitimatiebewijzen en 
rijbewijzen af te geven aan de gemeente. 

e 3. De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt 
gegeven. De vinder krijgt dan een bewijs van inbewaringgeving. 

e 4. Voor een aan de gemeente in bewaring gegeven voorwerp met een waarde tot € 450,- is de 
bewaartermijn drie maanden. De vinder wordt geen eigenaar. 

e 5. Voor een aan de gemeente in bewaring gegeven voorwerp met een waarde hoger dan E: 450,- 
is de bewaartermijn één jaar. De vinder kan eigenaar worden als hij zich binnen één maand na 
verstrijken van de bewaartermijn bij de gemeente meldt. 

e 6. De in het vierde en vijfde lid bedoelde bewaringstermijn vangt aan met ingang van de datum 
van registratie. 

Artikel 5 Dieren, reisdocumentenllegitimatiebewijzen en rijbewijzen 

e a. dieren die gevonden of verloren zijn worden geregistreerd en ondergebracht door 
Dierenbescherming Haarlem & Omstreken; 

e b. reisdocumenten/legitimatiebewijzen en rijbewijzen zijn rijkseigendom en dienen aan de 
gemeente terug te worden gegeven. 

Artikel 6 Waardebepaling gevonden voorwerpen 

In geval van twijfel over de waarde van het gevonden voorwerp zal het voorwerp in ieder geval 
gedurende een jaar bewaard worden alsof het een waarde heeft van boven de € 450,--. 

Artikel 7 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen 

e 1. De gevonden voorwerpen worden gepubliceerd op de landelijke website 
www.verlo evonden.nl 

e 2. In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat de 
ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimhouder 
rechthebbende op het voorwerp is. 

e 3. Verloren voorwerpen worden niet gepubliceerd. 

Artikel 8 Geen afgifte 

e 1. Een gevonden voorwerp wordt niet afgegeven, als: 
o a. het gevonden voorwerp na registratie is gevorderd door de politie in verband met een 

vermoedelijk misdrijf; 
o b. de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimhouder de rechthebbende op het 

voorwerp is; 



Mandaatbesluit gevonden en verloren voowerpen. 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, 
De burgemeester van Haarlemmermeer, 

leder zover het diens bevoegdheid betreft, 

gelet op Titel 2 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en art 10:3 en 10:12 van de 
Algemene wet bestuursrecht en artikel 171 van de Gemeentewet, 

b e s l u i t :  

de medewerkers van het cluster KCC en het team CBI 

1. aan te wijzen als ambtenaren waarbij melding kan worden gedaan van een 
vondst (art.5, tweede lid boek 5 BW); 

2. volmacht te verlenen voor het namens hem uitoefenen van de bevoegdheden in 
bewaring gegeven zaken c.q. dieren te verkopen, over te dragen of te vernietigen 
c.q. af te laten maken (art. 6, tweede en derde lid, art.8, art. 11) en in bewaring 
gegeven geld uit te keren (art.9); 

3. machtiging te verlenen namens hem overeenkomsten te ondertekenen die 
voortvloeien uit de onder punt 2 bedoelde bevoegdheden. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmer eer, 
namens dezen, P 

_ _ _  -m--- * 
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Burgemeester en wethouders van de g 



O c. de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimhouder niet de rechthebbende op het 
voorwerp is; 

o d. de claimhouder of de rechthebbende zich niet kan legitimeren of weigert zich te legitimeren. 
a 2,  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn 

is verstreken, wordt niet aan de claimhouder c.q. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan 
de gemeente, tenzij de gemeente de zaak redelijkerwijs nog ter beschikking van de 
rechthebbende kan stellen. 

Artikel 9 Verkoop, vernietiging of overdracht van gevonden voowerpen 

e 1. Voorwerpen die aan de gemeente in bewaring zijn gegeven, die niet binnen de 
bewaringstermijn worden geclaimd, vervallen aan de gemeente. Het staat de gemeente dan vrij 
om deze voorwerpen te verkopen, aan derden te schenken of te vernietigen. 
2. De opbrengst van de verkochte gevonden voorwerpen dient ter dekking van de kosten door 
de gemeente gemaakt voor registratie en bewaring. 

e 3. Is het gevonden voorwerp (snel) aan bederf onderhevig of kan langere bewaring daarvan niet 
van de gemeente worden gevergd (wegens hoge kosten of ander nadeel) dan kan het voorwerp 
direct door de gemeente worden verkocht, overgedragen of vernietigd. 

Artikel 10 Inwerkingtreding 

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2012. 

Artikel 11 Citeertitel 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente 
Haarlemmermeer. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

namens dezen, 
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BIJLAGE 3: JURIDISCHE ASPECTEN 

Aangifte: het Burgerlijk Wetboek (Verder: BW) kent een aangifteplicht. De vinder is verplicht zo snel 
mogelijk aangifte te doen van de vondst. De aangifteplicht geldt niet voor de N.V. Luchthaven 
Schiphol voor het luchtvaartterrein Schiphol en niet voor de vervoerders als bedoeld in de Wet 
personenvervoer 2000 (deze rechtspersonen zijn op dit punt gelijkgesteld met de gemeente). 
Telefonische en digitale aangifte is mogelijk, maar kent zijn beperkingen vooral wanneer het gaat om 
gevonden staats- en gemeente eigendommen dan wel militaire artikelen (verplichte afgifte). Daarnaast 
blijft het beperkt tot vinders die in beginsel eigenaar willen worden van het voorwerp. Voor de andere 
vinders zou dan ongevraagd een zorgplicht ontstaan. 

Inname: de vinder is in beginsel niet verplicht het gevonden voorwerp af te geven. Uitzondering op dit 
beginsel bestaat voor staats- en gemeente eigendommen, zoals gevonden paspoorten, rijbewijzen 
enlof andere identiteitspapieren, dan wel militaire artikelen. Een afgifteplicht kan de gemeente 
overigens wel in een eigen verordening regelen. 
Wanneer de gemeente voorwerpen in bewaring neemt, is het van belang dat het voorwerp goed 
beheerd wordt. Ingevolge artikel 6:199 BW dient de zaakwaarneming van een gevonden 
voorwerpzorgvuldig te geschieden. Wanneer dit niet gebeurd kan dat leiden tot een schadeclaim van 
de eigenaar of van de vinder die eigenaar wil worden. De vinder kan op grond van artikel 5:5 lid 4 BW 
een bewijs van afgifte of van inbewaringgeving verlangen. Het is aan te bevelen om een 
aangifteformulier te hanteren en hierop aan te geven of de vinder afstand van het voorwerp doet en of 
hij daarop rechten wil uitoefenen. Een kopie van dat formulier kan dan dienen als een bewijs van 
inbewaringgeving. Als de vinder het voorwerp zelf bewaart dan is deze verplicht zelf voor de bewaring 
en onderhoud van het gevonden voorwerp te zorgen. 
Als de vinder het voorwerp zelf bewaard wordt deze eigenaar van dat voorwerp als de eigenaar van 
het voorwerp zich niet binnen een jaar meldt. De termijn begint op de dag nadat de gemeente het 
voorwerp heeft geregistreerd, op aangifte door de vinder. Voorwaarde voor het zelf bewaren van het 
voorwerp is dat de vinder toestemming geeft aan de gemeente de contactgegevens van de vinder aan 
de eigenaar te geven, teneinde de overdracht van het voorwerp mogelijk te maken. 
Wanneer de vinder het voorwerp in bewaring bij de gemeente heeft afgegeven dan kan hij alleen 
eigenaar worden; 

e wanneer de geschatte waarde van het gevonden voorwerp de € 450 euro te boven gaat, 
e de bewaartermijn van een jaar is verstreken, en 
e hij zich binnen een maand na het verstrijken van de bewaartermijn meldt op een door de 

gemeente te bepalen plaats (art. 5:11 BW). 
Degene die een onbeheerd voorwerp aantreft en er zich over ontfermt met de bedoeling deze voor 
zichzelf te houden is geen vinder maar een bezitter (niet te goeder trouw). Hierop zijn de regels van 
het vinderschap niet van toepassing. Een dergelijk persoon kan pas na 20 jaar na het vinden van het 
voorwerp eigenaar worden van het gevonden voorwerp. 

Registratie: om te kunnen regelen dat de eigenaar van het verloren voorwerp in contact kan worden 
gebracht met de vinder, moeten naam en bereikbaarheidsgegevens van de vinder bij de gemeente 
bekend zijn. Het systeem waarin dergelijke persoonsgegevens worden geregistreerd is een 
gegevensverwerking waarop de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is en is in 
beginsel meldingsplichtig. Bij het afgeven van gevonden voorwerpen geldt geen identificatieplicht. 
Wanneer een vinder zijn persoonsgegevens niet bekend wil maken, kan hij daartoe niet verplicht 
worden. Daar tegenover staat dat de vinder dan ook moeilijk het gevonden voorwerp na het verstrijken 
van de bewaartermijn zal kunnen claimen. Registratie van de gevonden voorwerpen is voorts van 
belang voor de bewaartermijnen en de verkrijging van de eigendom na het verstrijken van de 
bewaartermijn. 



Bewaartermijnen: de wettelijke bewaartermijnen voor de gemeente, zoals die blijken uit de artikelen 
5:6 en 5:8 BW zijn als volgt: 
- Is de geschatte waarde van het gevonden voorwerp meer dan € 450,- dan is de bewaartermijn 1 

jaar en 1 maand. Indien de vinder zich niet meldt, is de burgemeester bevoegd het voorwerp te 
verkopen, om niet over te dragen aan een derde of te vernietigen; 

- Is de geschatte waarde € 450,- of minder en is het voorwerp vrijwillig in bewaring gegeven aan de 
gemeente door de vinder dan geldt een bewaartermijn van drie maanden. Daarna volgt overdracht, 
verkoop of vernietiging door de burgemeester. De vinder wordt geen eigenaar. Als de vinder wel 
eigenaar wil worden dan moet hij het voorwerp zelf bewaren en kan hij na een jaar eigenaar 
worden; 

- Bij gevonden dieren verwijst de gemeente de vinder naar het dierenasiel en eventueel naar de 
dierenambulance voor transport; 

- Is het gevonden voorwerp (snel) aan bederf onderhevig of kan langere bewaring daarvan niet van 
de gemeente worden gevergd (wegens hoge kosten of ander nadeel) dan kan het voorwerp direct 
door de burgemeester worden verkocht, overgedragen of vernietigd. 

Met het opslaan en registreren wordt voldaan aan de plichten zoals die op grond van het BW voor de 
gemeente gelden. 

Verdachte goederen: de politie blijft verantwoordelijk voor gevonden voorwerpen, waarbij het 
vermoeden bestaat dat zij afkomstig zijn van bijvoorbeeld diefstal of straatroof. Omdat de politie het 
gevonden voorwerp nodig heeft voor een nader onderzoek naar strafbare feiten dient, wanneer 
getwijfeld wordt aan de herkomst van goederen die ter bewaring worden aangeboden, daarvan 
aangifte te worden gedaan bij de politie. 
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Het i n  ons gezamenlijk belang om de beschikbare politiecapacitert daar in te zetten 
waar deze het meeste bijdraagt aan de bestrijding van crrrninaliteit en overlast en 
het optreden in openbare veil~gheidsvraagstukken, De vraag naar velligheld is groot 
en de politiecapaciteit is per definitie beperkt, hoe groot dc politiecapaciteit ook is. 

i n  het streven naar een verhoging van de inzetbaarheid van de politieorganisatie is 
mij gebleken dat de politie in een aantal gevallen nog steeds taken uitvoert met 
betrekking tot gevonden en verloren voorwerpen. Conform de wet berust deze taak 
echter bij de gemeenten, 

i k  heb met de korpsbeheerders daarom afgesproken dat de urtvoering van deze 
taak !n die gevallen waarin dat nog niet 1s gebeurd, per J. juli 2012 wordt 
overgedragen aan de gemeenten. Het IS de bedoeling dat korpsbeheerders en 
korpschefs, waar nodrg, het inttiatlief nemen om te zorgen voor een goede 
taakoverdracht. 

r 2011 heb ik hlerover een brief verzonden aan de Vereniging van 
meenten, het KorpsbeheerdersberaoL1 en de Raad van Korpschefs. 
ik u hierbij ter kennisneming aan, 
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De verantwoordelijkheid voor de registratie en bewaring van gevonden en verloren 
voornerpen wordt volgens de artikelen 5:s tot en met 5: 12 van het Burgerlijk 
Wetboek bij de gemeente gelegd. fot enkele jaren geleden was het echter in veel 
gemeenten gebmiketijk dat de politie deze taak urtvoerde. De politie hield de 
registratie van de gevonden voorwerpen bij en nam kleine voorwerpen ook in 
bewaring. Op dit moment hebben veel gemeenten deze taak wel overgenomen van 
de politie, maar zijn er nog veel regio's waar de bewaring en registratie van 
gevonden en verloren voorwerpen nog steeds door de politie gebeurt, terwijl dit 
wettelijk een taak van de gemeente is. 

Voortzetting van deze taak door de politie acht ik onwenselijk omdat dit ten koste 
gaat van de capaciteit van de politie en kosten en administratieve lasten met zich 
meebrengt. Mijn standpunt is dat het niet langer de vraag is of de volledige 
overdracht van de politie naar de gemeenten moet plaatsvinden, maar hoe snel dit 
kan gebeuren. De discussie of en waarom is immers reeds gevoerd in het kader van 
de kerntakendiscussie van enkele jaren geleden (Kerntakenbrief politie 15 juli 
2004, TK 29628, nummer 4.) 

Daarom stel ik u hierbij in kennis van mijn besluit om de politie met ingang van 
1 iuli 2012 met deze taak te laten stoppen. Dat betekent dat de gemeenten met 
ingang van deze datum de taak overgedragen moeten hebben gekregen. 
U wordt verzocht dit per gemeente te regelen, voor zover dit nog niet is 
overgedragen. Veel gemeenten voeren deze taak al uit en maken hierbij gebruik 
van de website 1.vww . verlorenofgevonden .n1 of www .weergevonden.nl. 

Over Uit ondemlerp is overleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Ik verzoek u de overdracht van deze taak goed te communiceren naar 
de inwoners van de desbetreffende gemeenten. 

Pagina 1 van 1 


