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Opneming in het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering van enige bepalingen omtrent de inzage 
van bescheiden, overgelegd in zaken betreffende 

ouderlijke macht, voogdij en adoptie 

VERSLAG VAN HET MONDELING OVERLEG 
TEVENS EINDVERSLAG 

Nr. 7 

De Commissie voor Justitie heeft in de memorie van ant-
woord en de daarbij aangeboden nota van wijzigingen aan-
Ieiding gevonden, de Minister van Justitie te verzoeken om 
een mondeling overleg omtrent enkele vraagpunten betreffende 
het ontwerp. De bewindsman heeft zich hiertoe bereid ver-
klaard. Bedoeld mondeling overleg is vervolgens op 2 maart 
en 18 mei 1966 gevoerd. De bewindsman was daarbij verge-
zeld van de heer mr. P. J. Swart, raadadviseur in algemene 
dienst bij het Ministerie van Justitie. 

Vanuit de commissie werd het volgende naar voren ge-
bracht: 

Bij brieven van 31 oktober 1961 en 15 februari 1966 — 
respectievelijk gericht aan de Minister van Justitie en aan de 
vaste commissie — heeft de Algemene Raad der Nederlandse 
Orde van Advocaten zijn standpunt betreffende het onder-
havige ontwerp kenbaar gemaakt. In deze brieven stelt de raad 
zich op het standpunt, dat zowel aan de cliënt als aan diens 
raadsman uitdrukkelijk het recht moet worden verleend tot 
inzage van alle stukken en dat slechts ten aanzien van de 
cliënt hierop een uitzondering mag worden gemaakt. Subsi-
diair stelt de raad zich op het standpunt, dat een uitzondering 
welke hetzij slechts de cliënt hetzij de cliënt en diens raadsman 
treft alleen om bijzondere redenen mag worden toegelaten, 
terwijl dan bovendien moet worden bepaald, dat de rechtbank 
die bijzondere redenen aan de raadsman moet mededelen. 
Eerstgenoemd standpunt van de raad werd door de commissie 
acceptabel geoordeeld. Ook wat dit betreft moet aan de advo-
caat immers te allen tijde het vertrouwen worden geschonken. 
Wordt dit vertrouwen in een concreet geval beschaamd, dan 
dient er tuchtrechtelijk te worden opgetreden. Een advocaat 
het recht op inzage te ontnemen komt echter ongewenst voor: 
de voorlichtingsrapporten waarvan de rechter kennis neemt 
kunnen een al te eenzijdig karakter dragen en voorts worden 
de advocaat aan wie men het inzagerecht ontneemt soms 
gegevens onthouden welke bepalend zijn voor de vraag, of 
hoger beroep moet worden ingesteld. Het onbeperkte inzage-
recht van de advocaat nu vormt niet alleen een belangrijk 
tegenwicht tegen eerstbedoclde eenzijdigheid, maar bovendien 
voorkomt, althans beperkt het een ongemotiveerd gebruik van 
de appelmogelijkheid. De in het ontwerp aan de rechter opge-
legde verplichting tot mededeling van de zakelijke inhoud van 
het verzoekschrift en de overgelegde bescheiden komt aan 
bovenvermelde — tegen het ontwerp ingebrachte — bezwaren 
onvoldoende tegemoet. Over de vraag, wat wel en wat niet 
moet worden medegedeeld, kunnen rechters immers vaak ge-
heel verschillend oordelen. 

Vanuit de commissie werd aan de Minister gevraagd, zich 
over het bovenstaande uit te laten en met name daarin nog te 
betrekken de beschouwingen van dr. G. P. Hoefnagels betref-
fende het ontwerp, welke beschouwingen reeds in het voor-
lopig verslag en in de memorie van antwoord ter sprake zijn 
gekomen. 

In antwoord op het bovenstaande werd door de Minister 
het volgende gesteld: 

Uitgangspunt is, dat het ontwerp de thans in de praktijk 
bestaande mogelijkheid tot inzage verruimt en niet beperkt. 
Voorts dient vooropgesteld te worden, dat de verruiming 
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welke in het ontwerp is neergelegd verder gaat dan de destijds 
door de commissie-Enschedé voorgestelde verruiming. 

Er moet een mogelijkheid zijn om op het beginsel van onbe-
perkte inzage een uitzondering te maken. Er is een duide-
lijk verschil met de strafprocedure, zoals in de memorie 
van antwoord nader is uiteengezet. Het antwoord op de vraag, 
hoever bedoelde mogelijkheid moet strekken, moet worden 
ingegeven door een afweging van de daarbij betrokken be-
langen, voorop het belang van het kind, voorts het belang van 
de andere justitiabelen en het belang van een goede voorlichting 
van de rechter. De tussenoplossing welke in het ontwerp is op-
genomen kwam hem voor, een gelukkige te zijn. Hierbij dient 
dan nog in aanmerking te worden genomen, dat de rechter — 
gezien de nauwgezette regeling van het ontwerp — zijn be-
voegdheid tot het maken van een uitzondering met de uiterste 
terughoudendheid zal hanteren. Hij zal de raadsman zoveel als 
mogelijk is inzage verschaffen. Het moet echter mogelijk blij-
ven, dat ook aan de raadsman inzage wordt onthouden. Dit kan 
noodzakelijk zijn in verband met de aard van het gerappor-
teerde. Het kan echter ook geraden zijn met het oog op ver-
houdingen die wel van belang zijn voor bepaalde belangheb-
benden, maar niet of alleen in geringe mate voor de voorzie-
ning die de rechter ten aanzien van het kind in kwestie moet 
treffen. Ook zulke gegevens moet de rechter eventueel aan de 
cliënt èn aan de raadsman kunnen onthouden. Daar staat dan 
echter tegenover, dat het niet geoorloofd lijkt, dat de rechter in 
zijn beschikking op dergelijke gegevens let. 

Vanuit de commissie werd vervolgens te kennen gegeven, dat 
men door het betoog van de Minister niet geheel overtuigd was. 
Het ontwerp gaat ervan uit, dat de advocaat met de 
hem verschafte gegevens dingen zou kunnen doen die onjuist, 
ondeskundig of zelfs onbehoorlijk zouden zijn. Voorts wordt 
door de Minister zelf toegegeven, dat de rechter met de 
in het ontwerp gegeven regeling in voorkomende gevallen de 
beschikking kan hebben over „sfeerfeiten" waarover de advo-
caat niet beschikt. Een en ander deed de vraag rijzen, of het 
wantrouwen dat aldus de advocaat treft wel gemotiveerd is. 

Voorts werd vanuit de commissie te kennen gegeven, dat 
terughoudendheid bij het hanteren van de rechterlijke bevoegd-
heid tot het maken van een uitzondering op het inzagerecht 
niet verzekerd lijkt, dat het integendeel waarschijnlijk lijkt, 
dat hantering van die bevoegdheid nogal eens zal voorkomen. 
Het werd daarom wenselijk geoordeeld, dat het uitzonderings-
karakter van die bevoegdheid — zoals dit in de memorie van 
toelichting nader is uiteengezet — duidelijker in het ontwerp 
tot uitdrukking komt dan thans het geval is. Met name zou 
zeer duidelijk moeten worden gesteld, dat het inzagerecht van 
de raadsman slechts bij hoge uitzondering zou kunnen worden 
uitgesloten. 

Hierna werd door de Minister medegedeeld, dat hij inzake 
het ontwerp adviezen heeft ingewonnen van de secretarissen 
der Raden voor de Kinderbescherming en van de medisch-
opvoedkundige bureaus en dat er voorts ook gesprekken zijn ge-
weest met verschillende kinderrechters. 

Van eerstgenoemde zijde werden de Minister een aantal 
voorbeelden gegeven van rapporten die voor de te nemen be-
slissing belangrijk waren, maar tevens bijzonder bezwarend 
voor de ouders. Omdat de raadsman hierover met zijn cliënt 
zou kunnen spreken, vond men dat het in dit soort gevallen 
mogelijk moet zijn, dat ook aan de raadsman inzage wordt ont-
houden. Wanneer bij voorbeeld in een rapport gegevens be-
treffende overspel van een der beide adoptief-ouders zijn ver-
werkt, dan kan het bekend worden van de inhoud van dat 
rapport niet alleen spanningen oproepen tussen de adoptief-
ouders onderling, maar ook tussen die ouders en hun omgeving. 
Van de zijde der medisch-opvoedkundige bureaus werd bij 
brief van 1 april 1966 aan de Minister te kennen gegeven, dat 
men de onderhavige zaak daar bijzonder ernstig opvat. In 
deze brief werd voorgesteld, betrokkenen en hun gemachtigden 
in het geheel geen inzage te geven van overgelegde psychiatri-
sche en psychologische rapporten en de voorlichting uitslui-
tend in handen te leggen van de betrokken artsen en psycho-
logen. Indien aan het verlangen van de commissie gevolg 

zou worden gegeven, zouden genoemde bureaus voor het 
dilemma komen te staan het belang van de geestelijke gezond-
beid van hun cliënten af te wegen tegen het belang van een 
goede voorlichting van de rechter. Dit zou er toe kunnen leiden, 
dat in de rapporten alleen bepaalde bewijsbare feiten worden 
vermeld doch niet de overige factoren die aan de conclusie ten 
grondslag liggen, dat de rapporten als het ware „dichtslaan". 

Men heeft er op gewezen dat de Wet op de Raad van State, 
in artikel 37, eveneens de mogelijkheid kent van blokkering 
van overgelegde bescheiden, zonder dat daarbij een uitzonde-
ring wordt gemaakt voor advocaten. In voogdijzaken e.d. is 
te eerder aanleiding voor een dergelijke blokkering, omdat het 
daarbij niet gaat om geheimhouding voor degene om wiens 
belang het in de eerste plaats gaat, te weten het kind, maar om 
geheimhouding voor de ouders, die vaak wel een belang hebben 
bij de beslissing, doch een belang dat op de tweede plaats komt. 
Teneinde aan de bezwaren van de commissie enigszins tege-
moet te komen, verklaarde de Minister zich bereid om de tekst 
van het derde lid van het voorgestelde artikel 9086 alsmede de 
tekst van de overeenkomstige andere bepalingen van het ont-
werp zodanig te veranderen, dat in de formulering daarvan 
het uitzonderingskarakter van het niet geven van inzage 
aan een raadsman meer naar voren komt. Hij meende dat 
dit het beste aldus zou kunnen geschieden, dat in geval van 
uitsluiting van inzage door de cliënt „niettemin" aan de raads-
man recht op inzage wordt gegeven „tenzij" de rechter anders 
beslist. De door de Algemene Raad der Nederlandse Orde van 
Advocaten verlangde motiveringsplicht achtte de Minister on-
gewenst, omdat een motivering, indien zij althans goed is, 
toch weer openbaar zou maken wat de rechter nu juist niet 
aan de openbaarheid wil prijsgeven. 

In verband met de zoeven vermelde wijziging in de formu-
lering van artikel 9086, lid 3, en van de overeenkomstige andere 
bepalingen van het ontwerp moeten voorts artikel 908a en de 
hiermee overeenkomende andere bepalingen van het ontwerp 
worden aangevuld, en wel in die zin dat aan de rechter de be-
voegdheid wordt gegeven, de raadsman reeds vóór de zitting 
inzage te geven van bedoelde bescheiden. 

De Minister gaf als zijn mening te kennen dat de hierboven-
genoemde wijziging een goede rapportage zou stimuleren. 

Na het betoog van de Minister werd vanuit de commissie 
het volgende gesteld. 

Eén lid wenste enig uitstel ten einde zich nader te beraden 
en voorts zich te informeren over de vraag, of en in hoeverre 
de Algemene Raad der Nederlandse Orde van Advocaten zich 
met het wijzigingsvoorstel van de Minister kan verenigen. Te 
dien einde verzocht hij de Minister, de tekst van bedoeld voor-
stel aan de commissie te doen toekomen. 

Een ander lid was door het betoog van de Minister over-
tuigd. Hij opperde de mogelijkheid, dat men bij iedere recht-
bank één advocaat zou aanwijzen die dan inzagerecht zou 
hebben in alle daar behandelde zaken. Aldus zou van de zijde 
van de balie toezicht op het beleid van de rechter mogelijk zijn. 

Weer een ander lid was het met het betoog van de Minister 
omtrent de ongewenstheid van het opnemen van een motive-
ringsplicht niet eens. De rechter kan zijn motivering immers 
vaag houden. 

De overige leden bleven de conceptie van de Minister 
bezwaarlijk vinden. Waar het hier om gaat is, dat men ten 
onrechte de advocaat geen vertrouwen schenkt. Een goed 
advocaat spreekt met zijn cliënt niet over zaken als die waarop 
de Minister in zijn betoog doelde. Iedere advocaat moet on-
verkort de mogelijkheid hebben om de feiten op hun waarheid 
te toetsen. Bovendien is reeds het bestaan van een inzagerecht 
bevorderlijk voor het waarheidsgehalte van de rapporten. Eén 
lid merkte op, dat hij geschrokken was van het voorbeeld dat 
de Minister gaf van een rapport waarin beweringen voorkwa-
men betreffende overspel van een der beide adoptief-ouders, 
zonder dat er sprake was van enig bewijs. 

De Minister zegde nog toe, dat hij enige hem als voorbeeld 
verstrekte rapporten — nadat zij anoniem zijn gemaakt —- ter 
adstructie van de door hem gesignaleerde moeilijkheden ter 
vertrouwelijke inzage aan de commissie zou doen toekomen. 
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De commissie is van oordeel, dat hiermede de openbare bc-

handeling van dit wetsontwerp genoegzaam is voorbereid. 

Vastgesteld 6 juli 1966. 
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