Persbericht: Nieuwe gratis mogelijkheid om voogd te benoemen
uitkomst voor ouders
Amsterdam 27 mei 2014
Gratis voogdij bij rechtbank
Het is sinds kort mogelijk voor ouders gratis een voogd te benoemen door een simpel formulier in te
vullen op de site van de rechtbanken (rechtspraak.nl). Hiermee regelen zij wie er voor hun kinderen
zorgt als zij beiden komen te overlijden. Tot voor kort moest hiervoor een kostbare akte bij de notaris
worden opgesteld, of een testament gemaakt. De nieuwe mogelijkheid is een uitkomst voor de
tienduizenden ouders die nog steeds niets geregeld hebben (60% van de ouders heeft geen
testament).
Inmiddels hebben de rechtbanken een formulier online gezet:
http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Documents/Gezag-na-overlijden.pdf
Ouders kunnen dit formulier samen invullen. Ze kunnen het ook ieder voor zich invullen. Dat kan ook
voor gescheiden ouders. Het enige dat ze nodig hebben is een gewaarmerkt uittreksel van de
geboorteakte van hun kind.
Opvallend is dat het indienen van het formulier gratis is. Er hoeven geen rechten betaald te worden.
Bovendien mag je zo vaak je wilt een nieuwe melding doen.
DoeHetZelfNotaris juicht deze ontwikkeling toe. Pablo van Klinken directeur van DoeHetZelfNotaris
hierover: “Hoe meer mensen zelf kunnen doen, hoe beter. Er zijn nog veel terreinen waarop burgers
en ondernemingen zelf hun recht kunnen invullen. DoeHetZelfNotaris is zelf een duidelijk voorbeeld
van hoe mensen door zelf juridisch voorwerk te doen kunnen besparen op hun juridische kosten.”
Testament
Het is natuurlijk ook nog steeds mogelijk om de voogdij te regelen in je testament. Het voordeel is dat
je dan in samenspraak met de notaris alles wat je moet regelen in verband met je dood kunt
bespreken. De notaris is hierin specifiek deskundig. De voogdij is dan natuurlijk maar een los aspect
dat je zou willen regelen voor na je dood.
Een testament maak je zelf makkelijk en goedkoop via www.doehetzelfnotaris.nl
Omzetverlies notarissen
Via de site www.doehetzelfnotaris was de voogdbenoeming een redelijk populaire akte. Zo maakten in
2013 honderden consumenten een dergelijke akte op de website. Dat wil zeggen dat in heel
Nederland enkele duizenden aktes zijn gemaakt. Met de nieuwe mogelijkheid bij de rechtbanken zal
deze omzet vermoedelijk praktisch opdrogen. Neemt niet weg dat voor een inhoudelijk én advies op
maat je (al dan niet via een bij DoeHetZelfNotaris aangesloten) notariskantoor terecht kunt. Ook in de
toekomst blijft namelijk de notariële voogdij-akte via DoeHetZelfNotaris mogelijk.
Meer informatie:
DoeHetZelfNotaris.nl is een uitgave van Justitia Omnibus, recht voor allen. Wij maken het recht weer
toegankelijk via websites zoals Overeenkomsten.nl en DoeHetZelfAdvocaat.nl
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