Verzoek tot registratie in het gezagsregister
van voogdij na overlijden
In te vullen door de griffie

Ingekomen op
ter griffie van de rechtbank te

Verzoeker 1

Verzoeker 2

Naam
Voornamen
Geboren op
Geboren te
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer waarop u
overdag bereikbaar bent
Handtekening
Plaats en datum

verzoekt/verzoeken om in het register aan te tekenen dat na zijn/haar/hun overlijden de volgende
perso(o)n(en) (gezamenlijk) als voogd het gezag over zijn/haar/hun kind zal/zullen uitoefenen

Persoon 1

Persoon 2

Naam
Voornamen
Geboren op
Geboren te
Adres
Postcode en woonplaats



□

Verzoeker(s) wenst/wensen dat voornoemde personen niet gezamenlijk, maar in volgorde van
weergave het gezag over zijn/haar/hun kind zullen uitoefenen.

Verzoeker(s) heeft/hebben het navolgende minderjarige kind:

Kind
Naam
Voornamen
Geboren op
Geboren te
Burgerservicenummer
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Hierbij zijn de volgende stukken bijgevoegd:

□
□

Een origineel afschrift van de geboorteakte, gedateerd en gewaarmerkt
(niet ouder dan 3 maanden)
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van (beide) verzoeker(s)

Zie voor meer informatie over de registratie in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na
overlijden de mededelingen hierna.
In te vullen door de griffie
De identiteit van verzoeker 1 is
vastgesteld middels
De identiteit van verzoeker 2 is
vastgesteld middels
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Toelichting bij het verzoek tot registratie in het gezagsregister
van voogdij na overlijden
De wet biedt een ouder de mogelijkheid te bepalen wie als voogd het gezag over zijn/haar
kind uitoefent, als hij/zij overlijdt. Dit bepaalt de ouder in een testament, bij de notaris of door
registratie in het gezagsregister. Voor het indienen van een verzoek tot aanwijzen voogd(en) in
het gezagsregister kunt u gebruik maken van dit formulier. U hoeft hiervoor geen notaris in te
schakelen.
Ouders gezamenlijk of ieder voor zich?
De ouders kunnen samen laten registreren wie na hun overlijden het gezag over hun kind zal
uitoefenen. Als de ouders het niet met elkaar eens zijn, kunnen zij ook ieder voor zich een of twee
personen als voogd aanwijzen.
Hoe kan het aanwijzen van een voogd geregeld worden?
Voor elk kind vult u een apart formulier in. Het vermelden van twee personen op het formulier als
voogd, betekent dat deze twee personen gezamenlijk het gezag zullen uitoefenen. Als u dat niet
wenst, maar er de voorkeur aan geeft dat de personen in volgorde van weergave het gezag zullen
uitoefenen, vul dit dan in op het formulier. Kruis aan: Verzoeker(s) wenst/wensen dat voornoemde
personen niet gezamenlijk, maar in volgorde van weergave het gezag over zijn/haar/ hun kind
zullen uitoefenen.
U stuurt het ingevulde formulier per post naar de rechtbank of u geeft het persoonlijk af.
Vergeet niet de juiste documenten mee te sturen.
U kunt een verzoek ook digitaal indienen (inloggen met DigiD).
Aan welke voorwaarden moet het verzoek voldoen?
-

Een verzoek tot aanwijzen voogd(en) in het gezagsregister kan alleen door de ouder(s) van het
kind worden ingediend;

-

De gevraagde gegevens van degene(n) die als voogd wordt/worden aangewezen, moeten
duidelijk leesbaar en in blokletters worden ingevuld.

Welke documenten moet u meesturen?
-

Een origineel afschrift van de geboorteakte, gedateerd en gewaarmerkt (niet ouder dan
3 maanden);

-

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van (beide) verzoeker(s).

Bij het digitaal indienen van een verzoek zijn deze stukken niet vereist. De controles zijn dan
verwerkt in het digitale formulier.
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Bij welke rechtbank moet u uw verzoek indienen?
Het verzoek kunt u indienen bij elke locatie van iedere rechtbank in Nederland. De adresgegevens
van de rechtbanken vindt u op rechtspraak.nl.
Wanneer wordt de voogd belast met het gezag?
Als een met het gezag belaste ouder (of beide ouders) komt (of komen) te overlijden, moet
degene die als voogd is aangewezen de voogdij aanvaarden. Dit doet de voogd door het afleggen
van een verklaring op de griffie van de rechtbank. Die verklaring moet worden afgelegd binnen
veertien dagen nadat de benoeming aan de aangewezen voogd is betekend. Als de aangewezen
voogd de verklaring niet binnen de termijn heeft aanvaard, dan blijft de voogdij openstaan en zal
de rechtbank een voogd moeten benoemen. De rechtbank volgt in principe de voorkeur van de
ouder(s).
Wat gebeurt er als er in een testament ook iets is bepaald over gezag na overlijden?
In het geval dat zowel bij testament als in het gezagsregister een voogd is aangewezen, heeft
de registratie die het meest recent heeft plaatsgevonden gevolg. Dat betekent bijvoorbeeld dat
als er ná de registratie in het gezagsregister een testament is opgemaakt waarin een voogd is
aangewezen, de regeling in het testament wordt gevolgd.
Het kan ook voorkomen dat de ouders van mening verschillen over de aan te wijzen voogd en dat
zij allebei bij testament of in het gezagsregister verschillende voogden hebben aangewezen. Indien
in zo’n situatie beide ouders sterven, zonder dat men kan weten wie het eerst overleden is, bepaalt
de rechtbank ambtshalve wiens aanwijzing gevolg heeft.
Legitimatie
Met de hierna genoemde documenten kunt u zich legitimeren:
-

Een geldig Nederlands rijbewijs;

-

Een Nederlandse identiteitskaart;

-

Een geldig reisdocument, als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Paspoortwet (bijvoorbeeld
een nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of
vreemdelingen, of een nooddocument);

-

Een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet
beschikken

Meer informatie
Is er onduidelijkheid over hoe u het gezag na overlijden geregeld wenst te hebben? Twijfelt u
bijvoorbeeld of u het gezag na overlijden bij testament wilt regelen of door daarvan aantekening te
laten maken in het gezagsregister? Neem dan contact op met een notaris voor meer informatie.
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