BELEIDSREGEL GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN GEMEENTE
SIMPELVELD 2018
Burgemeester en wethouders van Simpelveld,
gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit
gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet;
besluiten:
vast te stellen de Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Simpelveld.
Artikel 1: Begripsomschrijvingen
Deze beleidsregel verstaat onder:
a. de (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker van het Klant contact centrum
(medewerkers eerste lijn b en medewerkers eerste lijn a).
b. de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een
gevonden of
c. verloren voorwerp;
d. het college: het college van burgemeester en wethouders;
e. de gemeente: de gemeente Simpelveld;
f. gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;
g. rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of
verloren
h. voorwerp;
i. verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer
onder zijn
j. beheer is;
k. vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.
l. Beheerder: degene die het gevonden voorwerp bewaart en onderhoudt.
Artikel 2: Toepassingsbereik
Deze beleidsregel is van toepassing op:
1. alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen,
ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis
worden bewaard; en
2. alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.
Artikel 3: Melding en registratie
1. Van een gevonden of verloren voorwerp kan tijdens openingstijden aangifte worden
gedaan.
2. Daarnaast kan altijd via info@simpelveld.nl aangifte van een gevonden of verloren
voorwerp worden gedaan.
3. Melding geschiedt door middel van een formulier, waarbij het gevonden/verloren
voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder
ontvangt een bewijs van aangifte.
4. De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.
5. Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:
a. reisdocumenten of rijbewijzen; en
b. gemeentelijke afvalcontainers.
c. dieren
6. 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.
7. Registratie van een verloren voorwerp geeft geen recht op “vindersloon”.
Artikel 4: In bewaring geven; bewaringstermijn
1. De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in
bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt dan een bewijs van inbewaringstelling.
2. Een gevonden voorwerp wordt één jaar bewaard.
3. De in het tweede lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van
registratie.
Artikel 5: Bewaren
Indien de gemeente een gevonden voorwerp niet vordert, kan de vinder het voorwerp zelf in
bewaring houden.
1. De beheerder zorgt voor het onderhoud van het gevonden voorwerp en houdt het
gevondene in dezelfde staat.
2. Als de rechthebbende zich meldt, is deze verplicht eventuele onderhoudskosten en
onkosten voor de opsporing van de rechthebbende binnen 1 maand te vergoeden.
3. Betaalt de rechthebbende niet op tijd dan wordt de beheerder rechthebbende.
Artikel 6: Rechthebbende worden
De gemeente informeert de beheerder als de eigenaar het gevonden voorwerp komt afhalen.
1. Is na één jaar nog geen rechthebbende van het voorwerp bekend dan krijgt de
beheerder een brief.
2. Één maand na ontvangst van deze brief moet de vinder aan de gemeente aangeven
dat hij zelf rechthebbende van het gevonden voorwerp wil worden.
3. Wil de vinder geen rechthebbende worden dan wordt de gemeente automatisch
rechthebbende van het gevonden voorwerp zonder betaling van in artikel 5 tweede lid
genoemde kosten.
Artikel 7: Waardebepaling gevonden voorwerpen
De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.
Indien nodig wordt door een ter zake deskundige ingeschakeld om de waarde van het
voorwerp te
bepalen.
Artikel 8: Publicatie gevonden en verloren voorwerpen
1. Van de gevonden voorwerpen wordt eenmaal per maand publicatie in het binnen de
gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad en op de website gedaan.
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
claimant ook rechthebbende op het voorwerp is.
3. Van verloren voorwerpen wordt geen publicatie gedaan.
Artikel 9: Geen teruggave; verval aan gemeente
1. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:
a. de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende
op het voorwerp is;
b. het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in
verband met een vermoedelijk misdrijf.
2. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant c.q. rechthebbende
weigert zich te legitimeren.
3. Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de
bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant c.q. rechthebbende
teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 10: Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen onder de € 50,-Als op gevonden voorwerpen, met uitzondering van sieraden, met een waarde onder de €
50,-- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er
zorg voor dat deze voorwerpen worden weggegeven aan een goed doel dan wel worden
vernietigd.
Artikel 11: Verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken
1. Eenmaal per jaar krijgen opkopers de gelegenheid een bod uit te brengen op gevonden
voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken, met uitzondering van de in artikel 10
genoemde zaken.
2. De opbrengsten komen volledig ten gunste van de algemene middelen van de gemeente
Simpelveld.
3. In afwijking van de in lid 1 en 2 genoemde voorwaarden worden gevonden fietsen
waarvan de bewaartermijn is verstreken ter beschikking gesteld aan Kompas. Kompas
beoordeelt aan welke cliënten deze fietsen worden verstrekt.
Artikel 12: Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking.
Artikel 13 Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als:
Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Simpelveld 2018.
Simpelveld, 20 maart 2018
Burgemeester en wethouders van Simpelveld,
Mr. R. de Boer

Mr. M. Liu

burgemeester,

gemeentesecretaris

