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Voorwoord
Het Centrum Fietsdiefstal presenteerde in 2009 de AFAC-methode. AFAC staat voor Algemene 
Fiets Afhandel Centrale. De AFAC-methode beschrijft hoe een gemeente weesfietsen1 en 
fietswrakken op de juiste wijze kan registreren en verwerken. Het Centrum Fietsdiefstal 
ondersteunt sindsdien diverse gemeenten bij het opzetten en implementeren van een AFAC. 
Inmiddels zijn er in Nederland enkele tientallen AFAC’s operationeel.

Door fietswrakken en weesfietsen geregeld uit stallingen te verwijderen, kunt u als gemeente 
de keten van niet-geregistreerde fietsen doorbreken. Deze fietsen nemen vaak veel van de toch 
al beperkte stallingplaatsen in. Bovendien geven fietswrakken de omgeving een verloederde 
aanblik. Dat leidt tot een groter risico op fietsdiefstal. Een onoverzichtelijke openbare 
ruimte biedt daar immers meer gelegenheid toe. Ook de aanwezigheid van fietsen waarvan 
onduidelijk is wie de eigenaar is, vervaagt de grens tussen mijn en dijn. 

Maar wat te doen met al die verwijderde weesfietsen en fietswrakken? De AFAC-methode geeft 
hier antwoord op. De ervaring leert dat het voor middelgrote en kleinere gemeenten niet altijd 
mogelijk is zelfstandig een AFAC op te richten. Het kostenaspect speelt daarbij een belangrijke 
rol. Het Centrum Fietsdiefstal wil deze gemeenten ondersteunen met een ‘light’ versie van de 
AFAC-methode. 

Deze brochure beschrijft allereerst de AFAC light-methode, gevolgd door algemene informatie 
over de standaard AFAC-methode en de voordelen hiervan.

AFAC light
De AFAC light-methode kan op twee verschillende manieren worden vormgegeven. Er is een 
basismodule voor gemeenten die minder dan 1500 fietsen per jaar verwerken. Gemeenten 
die tussen de 1500 en 4000 fietsen verwerken, kunnen daar een plusmodule aan toevoegen. 
Gemeenten die meer dan 4000 fietsen verwerken, kunnen het beste kiezen voor de volledige 
AFAC. 

AFAC light bAsismodule
Voor gemeenten die minder dan 1500 fietsen verwerken

De basismodule bestaat uit drie componenten:
 
●● tijdelijke opslag fietsen

De gemeente zorgt ervoor dat inbeslaggenomen fietsen, fietswrakken en teruggevonden 
fietsen tijdelijk worden opgeslagen. De fietsen worden in de basismodule twee weken op 
het gemeenteterrein opgeslagen.

●● Communicatietraject
De gemeente informeert inwoners over het handhavingsbeleid en waar en hoe de eigenaar 
van een fiets zijn/haar rijwiel kan ophalen. De gemeente wijst de inwoners ook op de 
opslagtermijn. 

1  Weesfietsen zijn fietsen die op openbaar terrein gestald staan en al langere tijd niet meer zijn gebruikt.



Centrum
Fietsdiefstal

3

●● tijdelijke opslag
Na twee weken worden de fietsen aan het Landelijk Fietsdepot overgedragen. Het landelijk 
depot zorgt dat de fietsen volgens de AFAC-methode worden verwerkt.

Controle van de fiets vindt pas plaats op het moment dat een eigenaar de fiets komt ophalen. 
Een fiets die mogelijk al is gesignaleerd in het fietsdiefstalregister kunt u op deze manier 
onderscheppen. De overige fietsen worden niet door de gemeente gecontroleerd, dat gebeurt 
centraal. 

AFAC light plusmodule
Voor gemeenten die 1500 – 4000 fietsen verwerken

In aanvulling op de basismodule registreert de gemeente de inbeslaggenomen fietsen en gaat 
na of deze gestolen zijn. In plaats van twee weken, worden de fietsen vier weken opgeslagen.

●● registratie
De gemeente registreert inbeslaggenomen fietsen, fietswrakken en teruggevonden fietsen 
in de landelijke AFAC. 

●● diefstalcheck
De gemeente zorgt dat de inbeslaggenomen fietsen op algemene diefstalkenmerken 
worden gecontroleerd en gaat na of ze in het fietsdiefstalregister van de RDW staan.

●● tijdelijke opslag
De gemeente slaat de fietsen voor een termijn van vier weken op het gemeenteterrein 
op. Na vier weken worden de fietsen aan het Landelijke Fietsdepot overgedragen.  
Het landelijke depot zorgt dat de fietsen volgens de AFAC-methode worden verwerkt.

Het Landelijke depot zorgt voor:

●● Opslag (wettelijke termijn van 120 dagen minus 14 of 28 dagen).
●● Registratie in het landelijke AFAC-pakket (bij basismodule).
●● Diefstalcheck (bij basismodule).
●● Vernietiging.
●● Herinslag framenummer2.
●● Groene recycling en/of verkoop.

Kosten 
De kosten voor de basismodule zijn minimaal. Het gaat enkel om de reguliere opslagkosten 
gedurende de weken dat de fietsen op het gemeenteterrein staan. Hoeveel weken dat op 
jaarbasis zijn, hangt af van de frequentie waarmee fietsen worden opgehaald.

2  Volgens de richtlijnen van het Centrum Fietsdiefstal
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Als een gemeente kiest voor de plusmodule, dan komen daar wel extra kosten bij kijken:

●● De aanschaf van een landelijk AFAC-pakket3.
●● Personeelskosten voor de registratie.
●● Apparatuur voor de registratie.
●● Een opslagruimte voor het verwachte aantal fietsen.

Zowel bij de basis- als bij de plusmodule worden de fietsen in overleg met het Landelijke 
Fietsdepot na de opslagtermijn van twee of vier weken opgehaald en verwerkt. 

Het landelijke depot zorgt na de wettelijke termijn van 120 dagen voor de verdere afhandeling 
van fietsen volgens de AFAC-methode. De dagen waarop de fietsen bij de gemeente stonden 
opgeslagen, worden van deze termijn afgetrokken.

ondersteuning Centrum FietsdieFstAl 
Het Centrum Fietsdiefstal is opgericht om (lokale) partijen te informeren, stimuleren en 
ondersteunen bij het tegengaan van fietsdiefstal. Daarnaast adviseert het centrum over de 
aanpak van fietsen die voor overlast in de openbare ruimte zorgen. Het Centrum Fietsdiefstal 
beschikt over een uitgebreid netwerk van partijen die gezamenlijk voor een effectieve 
bestrijding van fietsdiefstal zorgen. 

Het Centrum Fietsdiefstal biedt procesondersteuning tijdens de eerste fases van de 
implementatie van een AFAC en is daarna beschikbaar als vraagbaak. U hoeft het dus niet 
alleen te doen. 

Kijk voor meer informatie op www.centrumfietsdiefstal.nl

hoe Komt u tot een AFAC? 
Het hierna volgende stroomschema laat zien welke stappen een gemeente moet nemen om 
tot een AFAC te komen. Zodra u aan de slag gaat met het uitvoeringsplan, kunt u contact 
opnemen met het Centrum Fietsdiefstal voor ondersteuning.

3  Het landelijk AFAC-pakket bestaat onder andere uit een softwarepakket, readers. kniptangen en graveerspullen.
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stroomsChemA: 

Hoeveel fietsen worden er op 
jaarbasis verwerkt?

JaNee

4000 of meer fietsen0-1500 fietsen 1500-4000 fietsen

AFACAFAC light 
basismodule

AFAC light basis- en 
plusmodule

Stel een collegevoorstel 
op voor het inrichten 
van een AFAC-variant

Benoem de gekozen 
AFAC-variant

Benoem de context

Stel een 
communicatie-
paragraaf op

Benoem het juridisch 
kader (APV, 
wetgeving)

Waarom een AFAC (o.a. 
milieuvriendelijke verwerking)

Benoem onder welk beleid het valt

Maak een financiële paragraaf met 
kosten en verwachte baten

Beargumenteer de keuze van de 
AFAC-variant

Benoem flankerend beleid

Benoem hoe de burger tegemoet 
wordt gekomen (denk aan 

ophaaltermijn, openingstijden en 
informatie en voorlichting)

Stel een paragraaf op 
over de uitvoering en 

de planning

Benoem kort hoe de uitvoering 
gerealiseerd kan worden en de 

looptijd

Is de gevraagde beslissing positief?

Is er al een collegebesluit / 
gemeentelijk beleid m.b.t. het 
verwerken van weesfietsen en 

fietswrakken?

Zijn er voldoende financiële 
middelen om de gekozen AFAC-

variant te realiseren?
JaNee

Stel een uitvoeringsplan op voor het 
inrichten van de gekozen AFAC-variant
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wAArom de AFAC-methode? 
De AFAC-methode is dé manier om fietsdiefstal duurzaam tegen te gaan. Bovendien draagt de 
AFAC bij aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. De voordelen van de 
AFAC-methode zijn:

●● Minder weesfietsen en fietswrakken in de openbare ruimte.
●● Meer stallingplaatsen beschikbaar voor dagelijks verkeer.
●● De eigenaar van de fiets is beter te traceren. 
●● Er worden geen fietsen uitgegeven aan anderen dan de eigenaar.
●● De overheid voorkomt dat gestolen fietsen terugkomen in het verkeer.
●● Een AFAC levert een bijdrage aan het voorkomen van fietsdiefstal.

Naast de verwijderde fietsen uit overvolle fietsenstallingen, zijn er ook nog de vele fietsen 
die bij politieacties in beslag worden genomen. Bijvoorbeeld bij malafide handelaren of 
bij controles op straat. Deze fietsen nemen veel plaats in bij de politiebureaus. Bovendien 
ontbreekt het de politie vaak aan capaciteit en kennis om de fietsen op de juiste manier te 
verwerken.

Het verwijderen en/of doorverkopen van vermeende weesfietsen leidt al snel tot klachten. De 
instantie die dit doet, riskeert bovendien dat ze zich schuldig maakt aan heling. De fiets kan 
tenslotte afkomstig zijn van diefstal. Door gebruik te maken van de AFAC-methodiek, weet u 
zeker dat u een procedure hanteert die juridisch is afgedekt.

hoe werKt de AFAC?
Gevonden fietsen worden eerst geïdentificeerd. Daarna wordt hun status (gestolen of niet) 
geverifieerd en ten slotte worden ze verwerkt. Dat proces is vastgelegd in het zogenaamde 
trechtermodel. Dat model doorloopt alle stappen die een fiets moet ondergaan voordat het 
besluit van doorverkoop of vernietiging genomen kan worden. Het is mogelijk dat de eigenaar 
de fiets komt claimen of dat de verzekeraar al heeft uitgekeerd. In die gevallen wordt de fiets 
uit de ‘trechter’ genomen. Uiteindelijk blijven dan alleen die fietsen over waarvan zeker is dat 
ze niet door een eigenaar geclaimd zullen worden. Als deze fietsen nog goed zijn, dan kunnen 
ze met een nieuwe identiteit terug in het verkeer worden gebracht.

wAt is de AFAC-methode? 
De AFAC-methode voorkomt het witwassen van fietsen en verwerkt fietsen zodat er geen grote 
hoeveelheden in de stalling blijven staan. Alle mogelijke fietsen komen voorbij: gestolen en 
niet-gestolen, fietswrakken en overige fietsen, zoals weesfietsen.

De essentie van de AFAC is dat de verwerking van fietsen zorgvuldig gebeurt en dat aan het 
einde van het proces een fiets overblijft die óf vernietigd óf opnieuw verkocht kan worden. 
Daarvoor moeten eerst alle stappen zijn doorlopen om de eigenaar terug te vinden. 
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Die stappen zijn:

●● Scheiden van fietswrakken en bruikbare fietsen.
●● Intake en registratie, zit er bijvoorbeeld een herkenbaar framenummer op de fiets?
●● Controle op diefstal, onder meer door kenmerken of via het fietsdiefstalregister van de 

RDW.
●● Opslag gedurende minimaal 120 dagen, de termijn waarbinnen de eigenaar geacht wordt 

zich te melden.
●● Eventuele teruggave aan de eigenaar, mits het eigenaarschap is aangetoond.
●● Eventuele teruggave aan of namens de verzekeraar, met verzekeraars zijn daar afspraken 

over gemaakt.
●● Toekennen van een nieuw framenummer, volgens de RAI-standaard.
●● Vernietigen van fietsen die duidelijk van diefstal afkomstig zijn en waarvan de eigenaar zich 

niet meldt.
●● Bruikbare fietsen die niet van diefstal afkomstig zijn terug in het verkeer brengen.

Het trechtermodel gaat ervan uit dat de status van een fiets aan het begin van het proces niet 
duidelijk is. Door het in logische volgorde beantwoorden van een aantal vragen blijft er aan 
het eind van de trechter een fiets over die geen formele eigenaar meer heeft. Deze fiets kan 
dan worden vernietigd of (deels) gerecycled worden.

Op de website van het Centrum Fietsdiefstal is een handleiding voor de volledige AFAC te 
vinden. Deze is gesplitst in twee delen, één voor beslissers en beleidsmakers en één voor 
uitvoerders en beheerders.

Fiets met verwijderd framenummer. Deze fiets is alleen nog geschikt voor recycling.
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