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2. Besluit
Het Regionaal College besluit:
1) In te stemmen met teruggave van de taken die Politie Hollands Midden vervult op het gebied van
gevonden en verloren voorwerpen aan de gemeenten vóór 1 juli 2012;
2) Dat de concrete uitwerking van de overdracht door (het regionaal overleg van) de
gemeentesecretarissen vastgesteld en bewaakt wordt.

3. Toelichting op het besluit
In het verleden was het in veel politieregio’s gebruikelijk dat burgers gevonden en verloren
voorwerpen bij de politie meldden. De politie hield veelal ook een registratie bij en nam kleine
goederen in beheer. Het betreft hier echter een wettelijke taak van de gemeente, opgenomen in het
Burgerlijk Wetboek (artikel 5). Inmiddels is in veel politieregio’s de taak met betrekking tot gevonden
en verloren voorwerpen overgedragen aan de gemeenten. Met deze notitie wordt voorgesteld deze
taak ook in Hollands Midden aan de gemeenten terug te geven.
Naast het feit dat registreren en bewaren van gevonden en verloren voorwerpen een wettelijke taak
van de gemeente betreft, zijn er nog andere argumenten om over te gaan tot overdracht van deze
activiteiten. Ten eerste is, als gevolg van de nieuwe teamindeling van politie Hollands Midden (besluit
Regionaal College dd. 24 juni 2010), het aantal medewerkers publieksopvang gedaald, ten gunste van
medewerkers basispolitiezorg en de opsporing. Deze beweging is onder meer mogelijk gemaakt door
de nieuwe visie op intake, die uitgaat van meerdere manieren van aangifte doen: aangifte via internet
of de telefoon, aangifte op afspraak en aangifte op locatie. Hierdoor is intake beter te plannen en
kunnen de medewerkers publieksopvang hun werk efficiënter en effectiever organiseren. Verdere
ontlasting van de medewerkers publieksopvang is echter gewenst. Overdracht van gevonden en
verloren voorwerpen aan de gemeenten draagt hieraan bij.
Ten tweede heeft de minister van Veiligheid en Justitie bij brief van 29 december 2011 aan de VNG
laten weten dat ontvangst en beheer van gevonden en verloren voorwerpen geen taak voor de politie
is en per 1 juli 2012 overgedragen dient te zijn aan de gemeenten (brief bijgevoegd).
Voorts vinden momenteel op een aantal plekken in Hollands Midden ontwikkelingen plaats met
betrekking tot de overdracht van gevonden en verloren voorwerpen aan gemeenten. Zo is deze taak
per 1 november 2011 volledig overgenomen door de gemeenten in district Rijn- en Veenstreek. Ook in
de gemeente Katwijk vindt overdracht plaats. Nu deze beweging van onderaf ingezet is, is het
gewenst om regionaal vast te stellen de gevonden en verloren voorwerpen overal in Hollands Midden
overgedragen zullen worden aan de gemeenten. Hiermee wordt gewaarborgd dat het proces
zorgvuldig en eenduidig plaatsvindt en dat er geen onduidelijkheid is over de wenselijkheid van deze
beweging.
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4. Kader
Volgens het Burgerlijk Wetboek, artikel 5, ligt de verantwoordelijkheid voor het registreren en bewaren
van gevonden en verloren voorwerpen bij de gemeente (zie bijlage 1). Het opvangen en
onderbrengen van gevonden dieren valt ook onder deze taak, alsmede het ophalen en beheren van
gevonden fietsen en fietswrakken.

5. Consequenties
Indien het Regionaal College met voorliggend besluit instemt, zullen de volgende taken, in goed
overleg en samenwerking met de gemeenten, voor 1 juli 2012 teruggegeven worden aan de
gemeenten:
• De registratie, opslag en afgifte van gevonden en verloren voorwerpen;
• Het ophalen, verwijderen, registreren en beheren van aangetroffen/gevonden fietsen en
fietswrakken;
• De registratie en het onderbrengen van gevonden dieren en kadavers van dieren.
De politie blijft verantwoordelijk voor de volgende taken:
• Opnemen van aangiftes via internet en in persoon;
• Initiëren van opsporingsonderzoeken;
• Informatieverstrekking aan gemeenten;
• Overnemen, opslaan en afhandelen van goederen welke betrokken zijn in een strafrechtelijk
onderzoek;
• Registratie van gestolen fietsen in RDW-register;
• Internetsurveillance met betrekking tot handel in gestolen voorwerpen en fietsen.
Voor de gemeenten betekent het overnemen van de taak een (beperkte) investering. Zo is het
raadzaam een geschikt registratiesysteem aan te schaffen (bijvoorbeeld Perfect View:
www.verlorenofgevonden.nl). Voordelen hiervan zijn de registratie via internet, landelijk gestandaardiseerde formulieren en een zoekfunctie. Bij het gebruik van een dergelijk systeem kan de extra
personele inzet van gemeenten beperkt blijven.

6. Aandachtspunten / risico’s
In het verleden is de overdracht van taken van de politie aan gemeenten niet altijd even soepel
verlopen. Beoogd wordt om het overgangsproces van gevonden en verloren voorwerpen op een
zorgvuldige manier te organiseren.

7. Implementatie en communicatie
Voor een zorgvuldige overdracht is het nodig dat per gemeente een contactpersoon wordt aangesteld,
die het proces van overdracht binnen de gemeente gaat vormgeven en uitvoeren. De politie heeft per
district een contactpersoon aangewezen die de overdracht zal begeleiden. In de regio zijn er
inmiddels diverse gemeenten die ervaring hebben opgedaan met het overnemen van de gevonden en
verloren voorwerpen van de politie, bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn. Deze gemeenten kunnen hun
kennis, bijvoorbeeld in districtelijke informatiebijeenkomsten, overdragen aan de andere gemeenten.
De communicatie naar de burger over de taakwijziging kan door de individuele gemeenten en de
politie via de gebruikelijke kanalen plaatsvinden. In het regionaal overleg van gemeentesecretarissen
zal het proces van overdracht, inclusief de communicatie, nader uitgewerkt en bewaakt worden.

8. Bijlagen
- Wettelijk kader Burgerlijk Wetboek;
- Brief minister van Veiligheid en Justitie, Overdracht gevonden en verloren voorwerpen, 29 december
2011.

9. Historie besluitvorming
- DB Regionaal College 26 januari 2012.
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Bijlage 1: Wettelijk kader
Burgerlijk Wetboek, Boek 5, Zakelijke rechten
Titel 2: Eigendom van roerende zaken
Artikel 5
1.Hij die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt, is verplicht:
a. met bekwame spoed overeenkomstig lid 2, eerste zin, van de vondst aangifte te doen, tenzij hij
terstond na de vondst daarvan mededeling heeft gedaan aan degene die hij als eigenaar of als tot
ontvangst bevoegd mocht beschouwen;
b. met bekwame spoed tevens overeenkomstig lid 2, tweede zin, mededeling van de vondst te doen,
indien deze is gedaan in een woning, een gebouw of een vervoermiddel, tenzij hij krachtens het
bepaalde onder a, slot ook niet tot aangifte verplicht was;
c. de zaak in bewaring te geven aan de gemeente die dit vordert.
2. De in lid 1 onder a bedoelde aangifte kan in iedere gemeente worden gedaan bij de daartoe
aangewezen ambtenaar. De in lid 1 onder b bedoelde mededeling geschiedt bij degene die de woning
bewoont of het gebouw of vervoermiddel in gebruik of exploitatie heeft, dan wel bij degene die daar
voor hem toezicht houdt.
3. De vinder is te allen tijde bevoegd de zaak aan enige gemeente in bewaring te geven. Zolang hij dit
niet doet, is hij verplicht zelf voor bewaring en onderhoud zorg te dragen.
4. De vinder kan van de in lid 2, eerste zin, bedoelde ambtenaar een bewijs van aangifte of van
inbewaringgeving verlangen.
Artikel 6
1. De vinder die aan de hem in artikel 5 lid 1 gestelde eisen heeft voldaan, verkrijgt de eigendom van
de zaak één jaar na de in artikel 5 lid 1 onder a bedoelde aangifte of mededeling, mits de zaak zich op
dat tijdstip nog bevindt in de macht van de vinder of van de gemeente.
2. Is de zaak anders dan op haar vordering aan de gemeente in bewaring gegeven en valt zij onder de
niet-kostbare zaken, aangewezen bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in
artikel 12 onder b , dan is lid 1 niet van toepassing en is de burgemeester drie maanden na de
inbewaringgeving bevoegd de zaak voor rekening van de gemeente te verkopen of haar om niet aan
een derde over te dragen of te vernietigen.
3. Is de zaak in bewaring gegeven aan de gemeente en is noch lid 1, noch lid 2 van toepassing, dan is
de burgemeester één jaar na de inbewaringgeving bevoegd de zaak voor rekening van de gemeente
te verkopen of haar om niet aan een derde over te dragen of te vernietigen.
4. De vorige leden gelden niet, wanneer de eigenaar of een ander die tot ontvangst van de zaak
bevoegd is, zich daartoe heeft aangemeld bij degene die de zaak in bewaring heeft vóórdat de
toepasselijke termijn is verstreken of, in de gevallen van de leden 2 en 3, op een tijdstip na het
verstrijken van de termijn, waarop de gemeente de zaak redelijkerwijs nog te zijner beschikking kan
stellen.
Artikel 7
De vinder kan, door de zaak onverwijld af te geven aan de bewoner van de woning of de gebruiker of
exploitant van de ruimte waar de vondst is gedaan, dan wel aan degene die daar voor hem toezicht
houdt, zijn rechtspositie met alle daaraan verbonden verplichtingen doen overgaan op die bewoner,
gebruiker of exploitant met dien verstande dat geen recht op beloning bestaat.
Artikel 8
1. Indien een aan de gemeente in bewaring gegeven zaak aan snel tenietgaan of achteruitgang
onderhevig is of wegens de onevenredig hoge kosten of ander nadeel de bewaring daarvan niet
langer van de gemeente kan worden gevergd, is de burgemeester bevoegd haar te verkopen.
2. Indien de zaak zich niet voor verkoop leent, is de burgemeester bevoegd haar om niet aan een
derde in eigendom over te dragen of te vernietigen.
3. Indien de gevonden zaak een dier is, is de burgemeester na verloop van twee weken, nadat het
dier door de gemeente in bewaring is genomen, bevoegd het zo mogelijk tegen betaling van een
koopprijs, en anders om niet, aan een derde in eigendom over te dragen. Mocht ook dit laatste zijn
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uitgesloten, dan is de burgemeester bevoegd het dier te doen afmaken. De termijn van twee weken
behoeft niet te worden in acht genomen, indien het dier slechts met onevenredig hoge kosten
gedurende dat tijdvak kan worden bewaard, of afmaking om geneeskundige redenen vereist is.
4. De opbrengst treedt in de plaats van de zaak.
Artikel 9
Bestaat de aan de gemeente in bewaring gegeven zaak in geld, dan is de gemeente slechts verplicht
aan degene die haar kan opeisen, een gelijk bedrag uit te keren, en vervalt deze verplichting zodra de
burgemeester tot verkoop voor rekening van de gemeente bevoegd zou zijn geweest.
Artikel 10
1. Hij die de zaak opeist van de gemeente of van de vinder die aan de hem in artikel 5 lid 1 gestelde
eisen heeft voldaan, is verplicht de kosten van bewaring en onderhoud en tot opsporing van de
eigenaar of een andere tot ontvangst bevoegde te vergoeden. De gemeente of de vinder is bevoegd
de afgifte op te schorten totdat deze verplichting is nagekomen. Indien degene die de zaak opeist, de
verschuldigde kosten niet binnen een maand nadat ze hem zijn opgegeven, heeft voldaan, wordt hij
geacht zijn recht op de zaak te hebben prijsgegeven.
2. De vinder die aan de op hem rustende verplichtingen heeft voldaan, heeft naar omstandigheden
recht op een redelijke beloning.
Artikel 11
Indien een vinder die op grond van artikel 6 lid 1 eigenaar is geworden van een aan de gemeente in
bewaring gegeven zaak, zich niet binnen één maand na zijn verkrijging bij de gemeente heeft
aangemeld om de zaak in ontvangst te nemen, is de burgemeester bevoegd de zaak voor rekening
van de gemeente te verkopen, om niet aan een derde over te dragen of te vernietigen.
Artikel 12
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen:
a. nadere regels worden gesteld omtrent de uitoefening van de uit de artikelen 5-11 voor de
gemeenten voortvloeiende bevoegdheden;
b. groepen van niet-kostbare zaken worden aangewezen, waarvoor artikel 6 lid 2 geldt;
c. nadere regels worden gesteld omtrent de aanwijzing van bepaalde soorten personen en
instellingen, waarbij deze, geheel of gedeeltelijk en al dan niet onder nadere voorwaarden, worden
vrijgesteld van de aangifteplicht van artikel 5 lid 1 onder a of voor de afwikkeling van vondsten worden
gelijkgesteld met een gemeente;
d. voor de afwikkeling van vondsten door personen of instellingen als bedoeld onder c groepen van
niet afgehaalde zaken met gevonden zaken worden gelijkgesteld.
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De verantwoordelijkheid voor de registratie en bewaring van gevonden en verloren
voorwerpen wordt volgens de artikelen 5:5 tot en met 5:12 van het Burgerlijk
Wetboek bij de gemeente gelegd. Tot enkele jaren geleden was het echter in veel
gemeenten gebruikelijk dat de politie deze taak uitvoerde. 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 veei 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 juli 2Q12 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 '.vww.verlorenofgevonden.nl ofwww.weergevonden.nl.
Over dit onderwerp 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.
van Veiligheid en Justitie,
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