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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, terwij l dit 
wetteli jk 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 jul i 
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. 
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