
Gevonden voorwerpen gemeente Wijk bij Duurstede 

 

Burgerlijk wetboek 

In artikelen 5 t/m 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek staat beschreven 
hoe omgegaan moet worden met gevonden voorwerpen. 

Hierin wordt geregeld wanneer een gevonden voorwerp eigendom van de 
gemeente of van de vinder wordt. Het streven is natuurlijk om het gevonden 
voorwerp aan de rechtmatige eigenaar terug te geven. Maar als dit niet lukt 
dan gelden de volgende regels: 

 De gemeente bewaart voorwerpen met een dagwaarde van minder dan 
€ 450,- gedurende 3 maanden. De eigenaar heeft dus 3 maanden de tijd 
om zijn eigendom op te halen. De vinder kan het voorwerp na 3 
maanden ophalen, als de eigenaar zich niet heeft gemeld èn hij 
aangegeven heeft eigenaar te willen worden. Hiervoor heeft de vinder 1 
maand de tijd. Daarna vervallen de (eigendoms)rechten van de vinder èn 
de eigenaar en wordt de gemeente automatisch eigenaar. Zij mag het 
voorwerp verkopen, weggeven of vernietigen. 

 De gemeente bewaart voorwerpen met een dagwaarde van meer dan € 
450,- gedurende 12 maanden. De eigendomsrechten van de eigenaar 
vervallen na 12 maanden. De vinder kan het voorwerp na die periode 
ophalen. Hiervoor heeft de vinder 1 maand de tijd. Na deze periode 
wordt de gemeente automatisch eigenaar. Zij mag het gevonden 
voorwerp verkopen, weggeven of vernietigen. 

 Wanneer de vinder het voorwerp zelf bewaart, moet er voor het 
onderhoud van het voorwerp worden gezorgd. Het voorwerp moet in 
dezelfde staat blijven. De eigendomsrechten van de eigenaar vervallen 
na 3 of 12 maanden (afhankelijk van de waarde; zie hierboven). Na de 
gestelde periode van 3 of 12 maanden wordt de bewaarder (of vinder) 
de nieuwe eigenaar. De vinder kan dus niet aangeven het gevonden 
voorwerp thuis te bewaren en geen eigenaar te willen worden. In dit 
geval dient het voorwerp afgegeven te worden bij de gemeente. Dit 
heeft te maken met de zorgplicht. 

Het is dus van belang om te weten wat de waarde is van het gevonden 
voorwerp wat hier wordt afgegeven.  

Sleutels 
Sleutel bewaart de gemeente in een aparte bak. Na 3 maanden vernietigt de 
gemeente de overgebleven sleutels.  



De afgifteplicht  
Deze geldt alleen voor gevonden paspoorten, rijbewijzen en/of andere 
identiteitspapieren of militaire artikelen. Deze documenten moeten verplicht 
afgegeven worden op het gemeentehuis omdat het staats- of gemeente-
eigendommen betreft.  Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt men 
zich schuldig aan het misdrijf verduistering. Verderop in dit document staat nog 
wat aanvullende informatie over het innemen van reisdocumenten.  

Gevonden reisdocumenten (paspoort, nik) 
Elk gevonden reisdocument wordt definitief aan het verkeer onttrokken door 
het te vernietigen.  (wet: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001) 
Een gevonden reisdocument wordt door ons dus niet aan de houder 
teruggegeven. Deze definitieve onttrekking wordt ook niet geregistreerd in de 
BRP. De reden hiervoor heeft te maken met voorkomen van misbruik. Een 
vermist reisdocument kan in verkeerde handen vallen en daarmee kan fraude 
worden gepleegd (denk aan afsluiten contract mobiele telefoon of een auto 
huren en vervolgens een ramkraak plegen). Als dit document vervolgens 
teruggegeven zou worden aan de houder kan deze persoon ongewild 
betrokken raken bij een misdrijf terwijl de persoon in kwestie nergens vanaf 
weet. Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument moet de houder een 
verklaring van vermissing invullen. 

Gevonden rijbewijzen (Wegenverkeerswet 1994) 
Gevonden rijbewijzen kunnen in principe weer worden teruggegeven aan de 
houder. Het document moet wel voor die tijd eerst onderzocht worden op 
vervalsingen/beschadigingen. Daarnaast moet worden onderzocht of de 
geldigheid van het rijbewijs niet is komen te vervallen of van rechtswege 
ongeldig is verklaard. 

Als voorgaande niet van toepassing is mag dus het rijbewijs worden 
teruggegeven. Toch blijft het advies om een nieuw rijbewijs aan te vragen en 
het gevonden rijbewijs te laten vervallen. De reden hiervoor is dat iemand 
mogelijkerwijs het document gebruikt heeft om fraude te plegen. 


