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Inleiding 
 
 
Het loket Verloren en gevonden voorwerpen is op 1 oktober 2011 verplaatst van de Politie N.W. 
Twente,  in verband met het afstoten van niet-specialistische / eigenlijke zaken, naar de gemeente 
Rijssen-Holten. 
 
Voor de omgang met verloren en gevonden voorwerpen bij de gemeente Rijssen-Holten is, gelet op 
boek 5, titel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit gevonden voorwerpen, een protocol 
opgesteld. 
 
Het protocol Verloren en gevonden voorwerpen is vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders van Rijssen-Holten op 1 oktober 2011. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten, 
de secretaris,                              de burgemeester, 
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1. Protocol 
 
 
1. Aangifte 
1. De verliezer van een voorwerp, d.w.z. de eigenaar van een voorwerp die deze onbedoeld is 

kwijtgeraakt, kan hiervan aangifte doen bij de gemeente. 
2. De vinder van een onbeheerd voorwerp, d.w.z. iemand die een voorwerp onder zich neemt met 

het doel deze zo snel mogelijk weer terug te bezorgen bij de eigenaar, is verplicht hiervan aangifte 
te doen bij de gemeente. 

3. Aangifte kan worden gedaan bij het loket in het gemeentehuis in Rijssen, maar vindt bij voorkeur 
plaats via de internetsite van de gemeente. 

4. Als het voorwerp wordt gevonden in een besloten ruimte is de vinder tevens verplicht hiervan 
mededeling te doen aan de bewoner (woning), gebruiker of exploitant. 

5. Aangifte is niet verplicht indien de vinder direct na de vondst mededeling doet aan de eigenaar. 
6. Het doen van een valse aangifte is strafbaar. 
 
2. Registratie 
Alle aangegeven voorwerpen worden geregistreerd.  
1. Elk voorwerp krijgt een eigen uniek registratienummer. 
2. Van elk voorwerp worden de eigenschappen genoteerd. Hiervoor zijn standaard categorieën 

aangemaakt. 
3. Van elk gevonden voorwerp wordt de bewaarplaats genoteerd. Dit kan zijn bij de gemeente, maar 

vindt bij voorkeur plaats bij de vinder. 
 
Voor registratie van voorwerpen is beschikbaar: 
1. een zaaktype 
2. een applicatie die: 
 - bijhoudt welke voorwerpen wanneer zijn aangegeven 
 - unieke registratienummers uitgeeft 
 - standaard registratiecategorieën kent 
 - de mogelijkheid biedt serie-, frame-, hul- of chassisnummers te registreren 
 - een waarde vermeldt 
 - naam, (e-mail)adres e.d. van de melder registreert 
 - bewaarplaatsen registreert 
 - een zoekfunctie en sorteerfunctie heeft 
 - lijsten kan genereren, waardoor b.v. de lijst van gevonden en verloren voorwerpen kan 

worden vergeleken 
 - voorwerpen automatisch publiceert op de gemeentelijke internetsite 
 - bijhoudt welke voorwerpen wanneer zijn verkocht, overgedragen of vernietigd 
 - bijhoudt welke voorwerpen aan wie zijn verkocht of overgedragen 
 
3. Voorwerpen 
De gemeente maakt in de behandeling onderscheid naar voorwerpen. 
1. Militaire zaken 
2. Gestolen voorwerpen 
3. Vermiste reisdocumenten / rijbewijzen / vreemdelingendocumenten 
4. Bankpassen / creditcards / e.d. 
5. Vertuigen op kenteken en fiets 
6. Schat 
7. Andere voorwerpen 
8. Dieren 
 
Samengestelde voorwerpen worden bijeengehouden en geregistreerd op het belangrijkste voorwerp. 
 
4. Militaire zaken 
Militaire zaken, zoals kleding, uitrusting en bewapening van militairen van de krijgsmacht worden door 
de gemeente gevorderd (Besluit gevonden voorwerpen, 22/8/1992). 
 
De krijgsmacht wordt gevraagd de militaire zaken op te halen (Bestuursstaf (070) 318 74 82). 
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Militaire zaken worden gelet op de vordering niet door de gemeente geregistreerd. 
 
5. Gestolen voorwerpen 
Voor aangifte van gestolen voorwerpen wordt de vinder / verliezer voor een proces-verbaal verwezen 
naar de politie. 
 
Aangifte kan via internet of bij het loket in het politiebureau in Rijssen of de wijkspreekpost in Holten. 
 
De lijst van gevonden voorwerpen wordt door de politie zelf bekeken op mogelijk gestolen 
voorwerpen. 
 
Gestolen voorwerpen worden niet door de gemeente geregistreerd. 
 
6. Documenten  
Onder deze voorwerpen vallen rijbewijzen, paspoorten, identiteitsbewijzen en 
vreemdelingendocumenten. 
 
Gevonden reisdocumenten moeten worden ingeleverd bij de gemeente. 
 
Als iemand zijn OV-jaarkaart of kentekenbewijs kwijt is, kan de betrokken persoon, als het  document 
niet is gevonden, een nieuw document aanvragen op het postkantoor (tegen betaling van de kosten!). 
Over gevonden reisdocumenten neemt de afdeling Mens en Werk, Burgerzaken contact op met de 
betrokken burger of stuurt deze naar de gemeente van inschrijving. 
 
Documenten worden gelet op de plicht tot inleveren niet door de gemeente geregistreerd. 
 
7. Bankpassen / creditcards / e.d. 
Voor aangifte van verloren bankpassen e.d. wordt de verliezer verwezen naar de desbetreffende 
instelling. 
Gevonden bankpassen e.d. worden aangenomen en doorgezonden naar de uitgevende instelling. 
 
Bankpassen / creditcrads / e.d. worden niet door de gemeente geregistreerd. 
 
8. Voertuigen op kenteken en fietsen 
Voor aangifte en andere handeling van voorwerpen op kenteken wordt de vinder / de verliezer voor 
een proces-verbaal verwezen naar de politie. Onder deze voorwerpen vallen vrachtauto’s, auto’s, 
caravans, motorfietsen, snor- en bromfietsen, fietsen, scootmobielen, vaar- en vliegtuigen. 
 
Het framenummer moet aanwezig en leesbaar zijn. Zo niet, dan wordt het gevondene niet als 
voorwerp beschouwd. 
 
Fietsen, snorfietsen en bromfietsen worden bewaard en geregistreerd door de Sterkerij. 
 
Overige voertuigen worden bewaard in overleg met de politie. 
 
9. Schat 
Een gevonden schat moet door de vinder als gevonden voorwerp worden aangegeven. 
De schat komt voor de helft toe aan de vinder en voor helft aan de eigenaar van de vindplaats. 
Als onzeker is aan wie de schat toekomt, kan de burgemeester vorderen dat de schat aan hem in 
bewaring wordt gegeven totdat vaststaat aan wie deze toekomt. 
 
Schatten worden door de gemeente geregistreerd. 
 
10. Andere voorwerpen  
Andere voorwerpen, niet zijnde bederfelijke waren, worden door de gemeente bewaard. 
Bederfelijke waren worden niet bewaard. 
 
Andere voorwerpen, zoals sleutels / brillen / e.d., worden door de gemeente geregistreerd. 
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11. Dieren 
Dieren zijn geen voorwerpen en vallen buiten de regeling. 

 
Voor de opvang of het zoeken van levende honden en katten wordt de vinder / de verliezer verwezen 
naar het dierenasiel ’t Noordbroek pension te Almelo. Voor het vervoer van deze dieren hebben we 
een overeenkomst met de dierenambulance Rijssen-Hellendoorn. De burgemeester kan een dier na 2 
weken verkopen, wat de voorkeur heeft, of weggeven. Als dit niet mogelijk is dan kan de 
burgemeester het dier laten afmaken. 
Dode honden en katten kunnen worden gebracht naar de gemeentewerf of worden achtergelaten bij 
de dierenarts. 
Voor overige vragen kan contact worden opgenomen met IWAJ. 
 
Dieren worden niet door de gemeente geregistreerd. 
 
12. Publicatie 
De lijst van verloren en gevonden voorwerpen wordt permanent gepubliceerd op de internetsite van 
de gemeente. 
 
De politie is zelf verantwoordelijk de publicatie door te nemen van mogelijk gestolen voorwerpen. 
Indien voorwerpen gestolen blijken of een vermoeden bestaat dat die van een misdrijf afkomstig zijn, 
dan neemt de politie contact op. 
Indien sprake is van een zeer waardevolle vondst, zal de gemeente contact opnemen met de politie. 
Desgevraagd worden voorwerpen aan de politie in bewaring gegeven. 
 
13. Bewaren 
Voorwerpen worden bewaard gedurende: 

 3 maanden, indien deze een waarde hebben van minder dan € 450,- (niet-kostbare zaken) 

 12 maanden, indien deze een waarde hebben van meer dan € 450,- (kostbare zaken) 
 
De bewaarder stelt de waarde vast, bijvoorbeeld via marktplaats. 
Indien de gemeente van mening is dat de waarde onjuist is bepaald, kan de gemeente de waarde 
aanpassen. 
 
Gevonden voorwerpen die door de vinder in bewaring worden gegeven aan de gemeente worden 
bewaard. Deze voorwerpen worden bewaard door FBFZ in een kast. De voorwerpen worden per 
maand van vinden opgeborgen en voorzien van een uniek registratienummer. Op deze wijze is een 
voorwerp snel terug te vinden en is een schap snel leeg te maken, na verstrijken van de 
bewaartermijn. 
De gemeente kan vorderen dat een voorwerp bij de gemeente in bewaring wordt gegeven. 
De voorkeur gaat echter uit naar bewaring door de vinder. 
Indien de vinder het voorwerp niet wil bewaren, neemt de gemeente contact op voor de 
mogelijkheden. 
 
De bewaarder van een voorwerp moet hiervoor zorgen en zorgen voor onderhoud. 
 
De bewaarder wordt na de bewaartermijn eigenaar. Als een voorwerp door de vinder in bewaring is 
gegeven aan de gemeente, kan de vinder eigenaar worden als de vinder zich binnen 1 maand meldt 
bij de gemeente. 
 
14. Eigendom 
Als de eigenaar een voorwerp weer in bezit wil krijgen, moet hij / zij bij de bewaarder aantonen / 
aannemelijk maken dat hij / zij de rechtmatige eigenaar is. Dit kan door een eigendomsbewijs of een 
foto. 
 
De eigenaar is verplicht alle kosten voor bewaring en onderhoud en de onkosten van opsporing van 
de eigenaar bij overdracht te vergoeden aan de bewaarder. Zo niet dan wordt de eigenaar geacht na 
1 maand zijn / haar recht op het voorwerp te hebben opgegeven en wordt de bewaarder eigenaar. 
 
De kosten voor onderzoek naar de eigenaar, bewaring en onderhoud door de bewaarder worden in 
rekening gebracht bij de eigenaar volgens een eenheidstarief.  
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 Voorwerpen met een waarde van minder dan € 450,-: nihil. 

 Voorwerpen met een waarde van meer dan € 450,-: € 45,-. 
 
Indien een voorwerp door de vinder wordt teruggegeven aan de eigenaar, dan heeft de vinder – indien 
deze zich aan alle wettelijke verplichtingen heeft gehouden – naar omstandigheden recht op een 
redelijke beloning. 
 
15. Verwijdering / verkoop / vernietiging 
Door de burgemeester worden voorwerpen na de bewaartermijn verwijderd. 
 
De burgemeester kan eerder tot verwijdering overgaan als een voorwerp: 
a. snel minder waard wordt; 
b. het bewaren onevenredig veel kost en / of 
c. de veiligheid in het geding is. 
 
Verwijderde voorwerpen kunnen worden: 
1. verkocht 
2. om niet worden overgedragen of 
3. vernietigd 
 
Ad.1 Voorwerpen met een waarde van meer dan € 450,- worden onderhands verkocht door de 

eigenaar. 
 
Voorwerpen in eigendom van de gemeente, worden namens de gemeente verkocht door 
FBFZ. 
 
De politie is bevoegd auto’s e.d. na afloop van de bewaartermijn te verkopen. De opbrengst 
komt ten goede aan de politie en geldt als vergoeding voor diensten van de politie. 
 
De Sterkerij is bevoegd fietsen na afloop van de bewaartermijn te verkopen. De opbrengst 
komt ten goede aan de Sterkerij en geldt als vergoeding voor diensten van de Sterkerij. 
 
De opbrengst van een verkocht voorwerp is voor de rechtmatige eigenaar. Is een voorwerp 
binnen de bewaartermijn verkocht, dan is de opbrengst voor de verliezer. 
 

Ad. 2 Bruikbare voorwerpen met een waarde van minder dan € 450,-, zoals brillen, kleding e.d. 
worden om niet overgedragen aan instelling met een ideële doelstelling, zoals aangewezen 
door de belastingdienst (ANBI-lijst). 
 

Ad. 3 Overige voorwerpen worden vernietigd. 
 
Fietsen die geen waarde hebben kunnen door de Sterkerij gratis worden ingeleverd bij het 
gemeentelijk afvalbrengpunt.  

 
16 Overgangs- en slotbepaling 
In het kader van integriteit kan een ambtenaar geen rechten uitoefenen op gevonden voorwerpen. 
 
In zaken waarin dit protocol niet voorziet, beslist de burgemeester. 
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2. Bijlagen 
 
2.1 Juridische aspecten 

a. Burgerlijk wetboek Boek 5 Titel 2 
b. Besluit Gevonden voorwerpen 

 
2.2 Machtiging / mandaat 

a. mandaat / machtiging FBFZ 
b. overeenkomst Sterkerij 
c. overeenkomst Politie 

 
2.3 Digitale brieven / formulieren 

a. formulier aangifte verloren / gevonden voorwerp 
b. brief bevestiging aangifte verloren voorwerp 
c. brief bevestiging aangifte gevonden voorwerp 
d. brief eigenaar heeft zich gemeld 
e. brief voorwerp gevonden (na aangifte) 
f. brief voorwerp gevonden (zonder aangifte) 
g. brief bewijs ontvangst gevonden voorwerp 
h. verklaring overdracht gevonden voorwerpen 
i. brief vordering Militair voorwerp of schat 

 
2.4 Voorlichting 
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2.1a Burgerlijk wetboek Boek 5 Titel 2 
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2.1b Besluit Gevonden voorwerpen 
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2.2a Mandaatbesluit FBFZ, gevonden en/of verloren voorwerpen 
 
 
 
De burgemeester van Rijssen-Holten; 
 
gelet op artikel 171 van de Gemeentewet, titel 2 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de 
bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
 
besluit: 
 
 
A. de ambtenaren van de afdeling Faciliteiten en bedrijfsvoering, team Facilitaire zaken te  

machtigen de bevoegdheden die hem op grond van de artikelen 5, tweede lid, 6, derde lid, 8, 
eerste en tweede lid, 9 en 11 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek toekomen, uit te oefenen; 

 
B. te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit FBFZ, gevonden en/of 

verloren voorwerpen; 
 
C. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 juli 2011. 
 
 
 
Rijssen-Holten,  
 
 
De burgemeester, 
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2.2b Overeenkomst Sterkerij 
 

Overeenkomst verloren en gevonden voertuigen 

 

 

De gemeente Rijssen-Holten - verder te noemen gemeente - in deze vertegenwoordigd door de 

burgemeester A.C. Hofland 

 

 

en 

 

 

Stichting de Sterkerij – verder te noemen de Sterkerij - in deze vertegenwoordigd door de heer  T. 

Harmelink,  anderzijds 

 

 

overwegende 

 

 

- dat in deze overeenkomst onder voertuig wordt verstaan: een fiets (een niet kenteken 

verplicht/gerelateerd voertuig die aan de hand van een framenummer geregistreerd kan 

worden) en/of kleinere kenteken verplichte/gerelateerde voertuig zoals brom- en 

snorfietsen, scooters); 

 

- dat de behandeling van verloren en gevonden voorwerpen een door het Burgerlijk Wetboek 

opgelegde inspanning is en daarmee de verantwoordelijkheid en zorg is van de gemeente en 

de gemeente daarmee de eerst aangewezene is om onbeheerde voertuigen in bewaring te 

nemen; 

 

- het specifiek doel van de stichting om personen een zinvolle deelname aan het 

maatschappelijk- en economisch arbeidsproces te geven (ervaring jongeren met wajong-

uitkering/arbeidsbemiddeling van uitkeringsgerechtigden; 



16-06-2016 12 

 

- de gemeente het op dit moment de meest praktische oplossing vindt om de uitvoering van 

gevonden of verloren voertuigen door de Sterkerij te laten uitvoeren;  

 

 

 

komen overeen dat: 

 

1. het ophalen en vervoer, de registratie, de waarde bepaling, het organiseren van kijkdagen en 

de verkoop van verloren en gevonden voertuigen bij de Sterkerij  wordt ondergebracht; 

 

2. de melding van gevonden en verloren voertuigen bij de afdeling faciliteiten en 

bedrijfsvoering van de gemeente Rijssen-Holten wordt ondergebracht; 

 

3. de looptijd van deze overeenkomst is bepaald op 3 jaar; 

 

4. lopende de bewaartermijn de Sterkerij  verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van 

verloren en gevonden voertuigen en aansprakelijk is het voertuig onder haar beheer zoek 

raakt; 

 

5. de wettelijke bewaartermijnen als volgt vastgelegd: 

a. is de waarde van de verloren of gevonden voertuig  hoger dan € 450,00 dan geldt er een 

bewaartermijn van 1 jaar plus 1 maand extra indien  de vinder heeft aangegeven na 1 jaar 

eigenaar te willen worden.  

b. is de waarde van de verloren of gevonden voertuig  gelijk aan of minder  dan € 450,00 dan 

geldt een bewaartermijn van 3 maanden.    

 

Indien de vinder zich na genoemde bewaartermijnen niet meldt draagt de burgemeester het 

voertuig  om niet over aan de Sterkerij; 
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6. partijen gehouden zijn in het laatste jaar in overleg te treden over een eventuele verlenging 

van de overeenkomst en tussentijdse aanpassing alleen geschiedt met wederzijds 

goedvinden; 

 

7. de Sterkerij de politie per 14 dagen een overzicht doet toekomen met daarop de 

framenummers en kentekens van de voertuigen. Aan de hand van deze lijst beziet politie of 

het voertuig gestolen is. Een gestolen voertuig blijft onder beheer van de Sterkerij totdat de 

rechtmatige eigenaar met een kopie van aangifte van politie het voertuig bij de Sterkerij 

komt ophalen;   

 

8. gevonden en verloren voertuigen die geen waarde (meer) hebben kunnen door de Sterkerij 

gratis worden ingeleverd bij het gemeentelijk afvalbengpunt; 

 

9. de Sterkerij jaarlijks schriftelijk verslag doet aan het gemeentebestuur over de aantallen 

gevonden en verloren voertuigen  en de wijze waarop de Sterkerij  uitvoering geeft van haar 

werkzaamheden als beheerder van gevonden en verloren voertuigen; 

 

 

 

Deze overeenkomst is vastgesteld door de burgemeester en wethouders op 3 oktober 2011 

 

De raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen is op 3 november 2011 over de inhoud 

van deze overeenkomst geïnformeerd. 

 

 

 

 

Stichting de Sterkerij      gemeente Rijssen-Holten 

T. Harmelink        A.C. Hofland 

penningsmeester      burgemeester 

 



16-06-2016 14 

2.2c Overeenkomst politie  
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2.3a Formulier Aangifte verloren / gevonden voorwerp 
 
 
 
Met dit formulier doet u aangifte van een verloren of gevonden voorwerp. 
 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Rijssen-Holten, t (0548) 854 854. 
 
Uw gegevens  
Naam en voorletters:  
Straat en huisnummer:  
Postcode en woonplaats:  
E-mailadres:  
Telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent:  
Telefoonnummer waar u ’s avonds te bereiken bent:  
 
Welk voorwerp heeft u verloren / gevonden?  
Categorie zie artikel 3 protocol. 
 
Nadere omschrijving van het verloren / gevonden voorwerp  
(merk / type / kleur / heren-/damesfiets, sieraad, portemonnee, rugzak, sleutels, armband) 
 
Nummer 
(serie-, frame-, hul-, chassis-, sleutelnummer et cetera):  
 
 
Opmerking:  
 
 
Geschatte waarde van het verloren / gevonden voorwerp 
O  Onbekend  
O  Minder dan € 450,- 
O  Meer dan € 450,- 
 
Wanneer heeft u het voorwerp verloren / gevonden?  
Datum (ongeveer):  
Tijdstip (ongeveer):  
 
Waar heeft u het voorwerp verloren / gevonden?  
Locatie: 
Plaats:  
Straat en huisnummer:  
 
De onderstaande vragen alleen invullen als u een voorwerp gevonden heeft 
 
Wilt u het voorwerp thuis bewaren? 
O  Ja, ik bewaar het voorwerp thuis. 
 Als iemand bij de gemeente meldt dat hij / zij een voorwerp verloren heeft dat overeenstemt met 

het voorwerp dat u gevonden heeft, nemen wij contact met u op, en geven uw adresgegevens 
door aan de verliezer van het voorwerp. Als u het voorwerp zelf bewaart, moet uzelf voor het 
onderhoud ervan zorgen, zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert. 

 
O Nee, ik wil het voorwerp niet thuis bewaren. 
 Wij nemen contact met u op over de mogelijkheden. 
 
Heeft u er bezwaar tegen als de eigenaar uw telefoonnummer / e-mailadres / adres krijgt om u 
te bedanken of het voorwerp op te halen? 
O  Ja, dan moet u het voorwerp in bewaring geven aan de gemeente 
O  Nee 
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Als het voorwerp niet is opgehaald, wilt u dan eigenaar van het voorwerp worden? 
O  Ja 
O  Nee 
 
Ondertekening: 
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2.3b Brief / e-mail Bevestiging aangifte verloren voorwerp 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
U heeft bij ons aangifte gedaan van een verloren voorwerp.  
 
Gegevens van het voorwerp (samenvatting aangifte) 
Registratienummer :  
Registratiedatum : 
Categorie  :  
Omschrijving  :  
Kleur   :  
Merk                              : 
Opschrift  :  
Bijzonderheden  :  
 
Op onze site www.rijssen-holten.nl staat onder het kopje ‘Informatiepagina´s’ een overzicht van alle 
gevonden voorwerpen. Als een voorwerp is gevonden dat voldoet aan bovenstaande omschrijving, 
dan kunt u contact opnemen met onze receptioniste via telefoon (0548) 854 854 of via e-mail: 
grpreceptie@rijssen-holten.nl. 
 
Wilt u het voorwerp weer in uw bezit krijgen? Toont u dan aan dat u de eigenaar bent. 
Dit kan met een eigendomsbewijs, foto of iets dergelijks. 
 
Wanneer een voorwerp: 

1. minder waard is dan € 450,-, dan wordt de bewaarder na drie maanden eigenaar of 

2. meer waard is dan € 450,-, dan wordt de bewaarder na twaalf maanden eigenaar 

Als eigenaar bent u verplicht om de kosten van bewaring, onderhoud en onkosten voor opsporing  te 

vergoeden aan de bewaarder.  De gemeente brengt hiervoor bij voorwerpen met een waarde boven € 

450,-,  een bedrag van € 45,- in rekening. Als u dit bedrag niet betaalt, wordt de bewaarder één 

maand na uw melding eigenaar van het voorwerp.  

Daarnaast heeft de vinder recht op een redelijke beloning. 

 
 
Als u vragen heeft over het voorwerp, wilt u dan het registratienummer vermelden? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de burgemeester,  
afdeling Faciliteiten en bedrijfsvoering 
 
 
 
<Naam> 
<Functie> 

http://www.rijssen-holten.nl/
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2.3c Brief / e-mail Bevestiging aangifte gevonden voorwerp 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
U heeft bij ons aangifte gedaan van een gevonden voorwerp.  
 
Gegevens van het voorwerp (samenvatting aangifte) 
  
Afhankelijk van de bewaarder 
U heeft aangegeven het voorwerp zelf te willen bewaren. Als u het voorwerp zelf bewaart, dan zorgt u 
voor het onderhoud zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert. Wanneer de rechtmatige 
eigenaar zich meldt, vergoedt hij binnen 1 maand de eventuele onderhoudskosten en onkosten voor 
de opsporing van de eigenaar. Deze vergoeding gaat naar de beheerder (dus naar u in dit geval). Als 
u deze redelijke vergoeding niet op tijd ontvangt, wordt u de eigenaar. 
 
U heeft het voorwerp aan ons in bewaring gegeven. 
 
Afhankelijk van de aangifte 
U heeft aangegeven dat u, na het verstrijken van de termijn, eigenaar van het voorwerp wilt worden.  
 
Afhankelijk van de waarde 
Is een voorwerp minder waard dan € 450,- dan bewaart u het voorwerp 3 maanden. 
Is een voorwerp meer waard dan € 450,- dan bewaart u het voorwerp 12 maanden.  
Heeft de rechtmatige eigenaar zich binnen 3 of 12 maanden niet gemeld, dan kunt u eigenaar van het 
voorwerp worden. 
 
Vragen? 
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met onze receptioniste. Dit kan telefonisch via 
(0548) 854 854 of via e-mail: grpreceptie@rijssen-holten.nl. Wilt u dan ook het registratienummer 
vermelden? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de burgemeester,  
afdeling Faciliteiten en Bedrijfsvoering 
 
 
 
<Naam> 
<Functie> 
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2.3d Brief Eigenaar heeft zich gemeld 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
U heeft bij ons aangifte gedaan van een gevonden voorwerp. De eigenaar van het voorwerp heeft zich 
gemeld.  
 
Gegevens van het voorwerp: 
(samenvatting aangifte) 
 
 
 
<afhankelijk van de aangifte> 
Wij hebben het voorwerp voor u bewaard, u hoeft niets te doen. Wij geven het voorwerp aan de 
eigenaar terug.  
 
U heeft het voorwerp zelf bewaard. De verliezer kan zich binnen 1 maand bij u melden om het 
voorwerp weer terug te krijgen. Degene moet aan kunnen tonen dat hij/zij de rechtmatige eigenaar is 
door bijvoorbeeld een eigendomsbewijs of een foto. Wij hebben uw adresgegevens doorgegeven aan 
de eigenaar van het voorwerp. 
 
Vragen? 
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met onze receptioniste. Dit kan telefonisch via 
(0548) 854 854 of via e-mail: grpreceptie@rijssen-holten.nl. Wilt u dan ook het registratienummer 
vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens de burgemeester,  
afdeling Faciliteiten en Bedrijfsvoering 
 
 
 
<Naam> 
<Functie> 
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2.3e Brief  Voorwerp gevonden (na aangifte) 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
U heeft bij ons aangifte gedaan van een verloren voorwerp. Het voorwerp is door iemand gevonden.  
 
Gegevens van het voorwerp 
(samenvatting aangifite) 
 
Wilt u zich melden bij de receptie van het gemeentehuis in Rijssen? En neemt u dan deze brief en uw 
legitimatiebewijs mee?  
 
Keuze (afhankelijk van de bewaarplaats)  
Wij hebben het voorwerp voor u bewaard en geven het graag weer aan u terug. 
 
De vinder van uw voorwerp heeft het voor u bewaard en wij geven u zijn/haar adresgegevens. 
 
Eigendom voorwerp 
Het voorwerp is weer uw eigendom als u zich op tijd meldt en u de kosten van het bewaren vergoed. 
Daarnaast is het redelijk de bewaarder een beloning te geven.  
 
Vragen? 
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met onze receptioniste. Dit kan telefonisch via 
(0548) 854 854 of via e-mail: grpreceptie@rijssen-holten.nl. Wilt u dan ook het registratienummer 
vermelden? 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de burgemeester, 
afdeling Faciliteiten en Bedrijfsvoering 
 
 
E.Brinks 
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2.3f Brief Voorwerp gevonden (zonder aangifte) 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Er is een voorwerp gevonden waarvan u volgens de beschikbare gegevens eigenaar bent. 
Gegevens van het voorwerp 
(samenvatting aangifte) 
 
Wilt u zich binnen 1 week melden bij de receptie in het gemeentehuis in Rijssen? Neemt u dan deze 
brief en uw legitimatiebewijs mee? 
 
(afhankelijk van de bewaarplaats) 
Wij hebben het voorwerp voor u bewaard en geven het graag weer aan u terug.  
 
De vinder van uw voorwerp heeft het voor u bewaard en wij geven u zijn/haar adresgegevens. 
 
Eigendom voorwerp 
Het voorwerp is weer uw eigendom als u zich op tijd meldt en u de kosten van het bewaren vergoed. 
Daarnaast is het redelijk de bewaarder een beloning te geven.  
 
Vragen? 
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met onze receptioniste. Dit kan telefonisch via 
(0548) 854 854 of via e-mail: grpreceptie@rijssen-holten.nl. Wilt u dan ook het registratienummer 
vermelden? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de burgemeester,  
afdeling Faciliteiten en Bedrijfsvoering 
 
 
 
<Naam> 
<Functie> 
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2.3g. Brief Bewijs van ontvangst gevonden voorwerp 
 

 

Ondergetekende verklaart in ontvangst te hebben genomen: een gevonden voorwerp waarvan hij / zij 

heeft aangetoond, dan wel aannemelijk heeft gemaakt de eigenaar te zijn. Om in het bezit te komen 

van dit voorwerp heeft de eigenaar de kosten vergoed en een redelijke beloning betaald. Dit bewijs 

van ontvangst wordt bewaard door de gemeente Rijssen-Holten. 

 

Gegevens van het voorwerp 

(samenvatting aangifte) 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ondergetekende (legitimatie verplicht) 
 

Naam, voorletters:  

Straat en huisnummer:   

Postcode / woonplaats:  

Nummer legitimatiebewijs:  

 

 

 

Gemachtigde, die in plaats van de eigenaar het voorwerp in ontvangst neemt (legitimatie verplicht) 
 

Naam, voorletters: 

Straat en huisnummer:  

Postcode / woonplaats: 

Nummer legitimatiebewijs: 

 

 

Voor ontvangst (handtekening) 
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2.3h Verklaring van overdracht gevonden voorwerpen (tevens eigendomsbewijs) 
 

 

 

1. Verklaring van overdracht 

 

Hierbij verklaart de bewaarder, de gemeente Rijssen-Holten, in de persoon van het hoofd Facilitaire 

Zaken,   

dat de bij punt 2 genoemde gevonden voorwerpen, zijn overgedragen aan 

naam organisatie, bedrijf of persoon: 

adres: 

woonplaats: 

hij / zij  verklaart 

1. de bij 2 genoemde voorwerpen in ontvangst te hebben genomen; 

2. de bijzondere / persoonlijke kenmerken zodanig te verwijderen dat de oorspronkelijke 

eigenaar deze niet meer als zijn / haar eigendom kan herkennen. 

 

2. Overzicht van de gevonden voorwerpen die hierbij zijn overgedragen 

 

Registratie 

nummer Omschrijving 

Bijzondere / persoonlijke 

kenmerken 
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3.  Ondertekening 
 

Namens de burgemeester,  

afdeling Faciliteiten en bedrijfsvoering 

 

 

 

<Naam> 

<Functie>  

 

 

Namens de organisatie, bedrijf of persoon, 

 

 

 

 

Handtekening voor overdracht. 
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2.3i. brief vordering militair voorwerp of schat 
 
 
Geachte  heer, mevrouw, 
 

Wij vorderen het door u aangegeven voorwerp in + reden (zelf invullen) 

U heeft bij ons aangifte gedaan van een gevonden voorwerp en daarbij aangegeven het voorwerp zelf 

te bewaren. Levert u het voorwerp zo snel mogelijk bij ons in?  

 

 

Gegevens van het voorwerp: 

(samenvatting aangifte) 

 

Vragen? 
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met onze receptioniste. Dit kan telefonisch via 
(0548) 854 854 of via e-mail: grpreceptie@rijssen-holten.nl. Wilt u dan ook het registratienummer 
vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de burgemeester,  

afdeling Faciliteiten en Bedrijfsvoering 

 

 

 

<Naam> 

<Functie> 
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Bijlage   
 
Uitgebreide voorlichting burgers 
 
 
 
Heeft u iets verloren of heeft u iets gevonden in de gemeente Rijssen-Holten?  
Doe aangifte bij de gemeente Rijssen-Holten! 
 
Maar... diefstal blijft een zaak van de politie! 
 
Verloren en gevonden voorwerpen dient u  aan te geven bij de gemeente Rijssen-Holten. De politie wil 
zich graag concentreren op de taken rond gestolen voorwerpen. Bij de gemeente kunt u ook 
informeren of uw verloren voorwerp is gevonden.  
 
Verloren voorwerpen 
Als u een voorwerp verloren heeft, kunt u het voorwerp, mits het in Rijssen-Holten verloren is, 
aangeven bij de gemeente. Misschien is het voorwerp zojuist wel gevonden en kunt u het, na aangifte 
van verlies, gelijk meekrijgen. Als het niet gevonden is, blijft het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd 
staan. Als dan een voorwerp met veel overeenkomsten wordt gevonden, wordt u zo spoedig mogelijk 
geïnformeerd. 
 
Gevonden voorwerpen 
Als u een voorwerp gevonden heeft, is het uw plicht als burger om te zorgen dat het weer bij de 
eigenaar terechtkomt. Als u weet wie de eigenaar is, kunt u dit onderhands regelen. Echter, vaak weet 
de vinder niet wie de eigenaar is. In dat geval kunt u het voorwerp, mits het in Rijssen-Holten 
gevonden is, aangeven bij de gemeente Rijssen-Holten.  
 
U kunt ervoor kiezen het voorwerp bij de gemeente achter te laten. In dat geval bewaart de gemeente 
het voorwerp en draagt de gemeente zorg voor het voorwerp en het vinden van de eigenaar.  
Als u het voorwerp zelf bewaart, moet u zelf voor het onderhoud ervan zorgen, zodat de staat van het 
voorwerp niet verslechtert. 
Als de eigenaar zich meldt, is deze verplicht alle eventuele (redelijke en aantoonbare) 
onderhoudskosten en onkosten voor de opsporing van de eigenaar binnen 1 maand te vergoeden aan 
de bewaarder. Als deze redelijke vergoeding niet op tijd plaats vindt, wordt de bewaarder de eigenaar. 
 
De gemeente zal de vinder niet alleen schriftelijk op de hoogte stellen als het gevonden voorwerp bij 
de rechtmatige eigenaar is, maar ook als minimale bewaartermijn verstreken is en er nog geen 
eigenaar van het voorwerp bekend is. Dan wordt de vinder de eigenaar, mits deze zich binnen één 
maand bij de gemeente meldt! 
 
De minimale bewaartermijn is afhankelijk van de waarde. Is deze minder dan €450, dan is de 
minimale bewaartermijn 3 maanden. Anders is het 12 maanden. 
 
Sleutels 
Sleutels worden vaak verloren. Heel vervelend is dat sleutels vaak moeilijk te omschrijven zijn. Ze 
lijken allemaal op elkaar. Sleutels worden niet geregistreerd, maar wel bewaard. Daarom verzoeken 
wij u vriendelijk om even persoonlijk langs te komen. Bij een verloren sleutel, kijken of uw exemplaar 
aanwezig is. Heeft u een sleutel gevonden, dan kunt u deze inleveren bij de receptie.   
 
Aangifte 
Aangifte kan worden gedaan bij de gemeente door 

1. Het invullen van een formulier op de gemeentelijke internetsite 
2. Bij de receptie van het gemeentehuis 

 


