
ZITTING 1965—1966 — 6 4 1 2 

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

de ouderlijke macht, voogdij en adoptie 

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden 6 juli 1966.) 

Nr. 8 

Artikel I 
1. In artikel 908a worden na „stelt" ingevoegd de woor-

den: de verzoekers en 
2. Aan artikel 908a wordt toegevoegd een tweede lid, lui-

dende: 
De rechter kan een gemachtigde, die advocaat, procureur, 

arts of psycholoog is, toestaan inzage te nemen van over-
gelegde bescheiden die krachtens het vorige lid van inzage 
door de daar genoemde personen zijn uitgezonderd. 

3. Het derde lid van artikel 9086 wordt vervangen door: 
Overgelegde bescheiden die krachtens het vorige lid van 

inzage door de in het eerste lid genoemde personen zijn uit-
gezonderd, kunnen niettemin door een gemachtigde, die ad-
vocaat, procureur, arts of psycholoog is, worden ingezien, 
tenzij de rechter anders beslist. 

Artikel II 
1. Na het zesde lid van artikel 971 wordt toegevoegd een 

zevende lid, luidende: 
De rechter kan een gemachtigde, die advocaat, procureur, 

arts of psycholoog is, toestaan inzage te nemen van de in het 
derde lid bedoelde bescheiden. 

In verband hiermede worden de eerste acht woorden van 
het gestelde onder A vervangen door: Aan artikel 971 worden 
een zesde en een zevende lid toegevoegd 

2. Het derde lid van artikel 972 wordt vervangen door: 
Overgelegde bescheiden die krachtens het vorige lid van 

inzage door de in het derde lid genoemde personen zijn uit-
gezonderd, kunnen niettemin door een gemachtigde, die ad-
vocaat, procureur, arts of psycholoog is, worden ingezien, 
tenzij de rechter anders beslist. 

Het woord „twee" in de aanhef van het gestelde onder B 
wordt vervangen door: drie 

3. Na het zesde lid van artikel 978 wordt toegevoegd een 
zevende lid, luidende: 

De rechter kan een gemachtigde, die advocaat, procureur, 
arts of psycholoog is, toestaan inzage te nemen van de in het 
derde lid bedoelde bescheiden. 

In verband hiermede worden de eerste acht woorden van het 
gestelde onder D vervangen door: Aan artikel 978 worden een 
zesde en een zevende lid toegevoegd 

4. Het derde lid van artikel 979 wordt vervangen door: 
Overgelegde bescheiden, die krachtens het vorige lid van 

inzage door de in het derde lid genoemde personen zijn uit-
gezonderd, kunnen niettemin door een gemachtigde, die ad-
vocaat, procureur, arts of psycholoog is, worden ingezien, 
tenzij de rechter anders beslist. 

Het woord „twee" in de aanhef van het gestelde achter £ 
wordt vervangen door: drie 
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Toelichting 
Het merendeel van de in de hierbij aangeboden tweede nota 

van wijzigingen vervatte voorstellen heeft de ondergetekende 
reeds aangekondigd tijdens het mondeling overleg met de Com-
missie voor Justitie op 18 mei 1966. Daarnaast bevat deze nota 
een wijziging van ondergeschikt belang in het voorgestelde 
artikel 908a en het herstel van een omissie in de eerste nota 
van wijzigingen bij de voorgestelde toevoeging van nieuwe 
leden aan de artikelen 972 en 979. Overigens moge de onder-
getekende het navolgende opmerken ter toelichting van de 
voorgestelde wijzigingen. 

Voor de toelichting van de wijzigingen van de derde leden 
van de artikelen 9086, 972 en 979 (artikel I onder 3 en arti-
kel II onder 2 en 4) zij verwezen naar het verslag van het 
hierboven genoemde mondeling overleg. In de voorgestelde 
tekst dient de rechter voor weigering van inzage door de ge-
noemde gemachtigden een afzonderlijke beslissing te nemen, 
waardoor de uitzonderlijkheid van een dergelijke weigering 
duidelijker naar voren komt. 

De voorgestelde toevoeging van een nieuw lid aan de arti-
kelen 908«, 971 en 978 (arttkel I onder 2 en artikel II onder 

1 en 3) dient tot behoud van de bij de eerste nota van wijzi-
gingen, in de daarbij voorgestelde derde leden van de artikelen 
908b, 972 en 979, geschapen mogelijkheid van inzage door de 
genoemde gemachtigden in de periode vóór de zitting van voor 
hun cliënten geblokkeerde bescheiden; hiervoor zij verwezen 
naar het dienaangaande gestelde in de memorie van antwoord, 
blz. 3, linkerkolom, derde volle alinea. De voorgestelde wijzi-
ging van laatstgenoemde artikelen was aanleiding deze regeling 
naar eerdergenoemde artikelen over te brengen, waar zij sys-
tematisch thuis behoort. 

De toevoeging van „de verzoekers" in artikel 908a, lid 1 
(artikel I onder 1) is van belang voor de enkele gevallen 
waarin de verzoeker een andere is dan de ouder, de voogd, 
de toeziende voogd of de raad voor de kinderbescherming, het-
geen zich met name kan voordoen bij ondertoezichtstelling 
(artikel 265 B.W.: een bloed- of aanverwant tot en met de 
vierde graad). 

De Minister van Justitie, 

SAMKALDEN. 


