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NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET tot opneming 
in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van enige 
bepalingen omtrent de inzage van bescheiden, overgelegd in 
zaken betreffende ouderlijke macht, voogdij en adoptie. 

Wij JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering enige be-
palingen op te nemen omtrent de inzage van bescheiden, over-
gelegd in zaken betreffende ouderlijke macht, voogdij en 
adoptie; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 
De zevende titel van het derde boek van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering wordt gewijzigd als volgt: 

A. Aan het slot van Par. 2 van de eerste afdeling worden 
twee nieuwe artikelen opgenomen, luidende: 

Artikel 908a. De griffier stelt de verzoekers en de opge-
roepen ouders, voogden en toeziende voogden, indien zij hun 
verlangen daartoe tijdig kenbaar maken, in de gelegenheid 
voor de dag van hun verhoor inzage te nemen van het ver-
zoekschrift, alsmede van de overgelegde bescheiden, met uit-
zondering van die welke het openbaar ministerie of de raad 
voor de kinderbescherming heeft overgelegd onder mededeling 
tegen inzage daarvan door genoemde personen bezwaar te 
hebben. 

De rechter staat niettemin een gemachtigde, die advocaat, 
procureur, arts of academisch gevormd psycholoog is, toe in-
zage te nemen van overgelegde bescheiden die krachtens het 
vorige lid van inzage door de daar genoemde personen zijn 
uitgezonderd, tenzij zich daartegen gewichtige redenen ver-
zetten. 

Artikel 908b. De rechter deelt aan de verschenen verzoe-
kers, ouders, voogden en toeziende voogden de zakelijke in-
houd mede van het verzoekschrift en de overgelegde beschei-
den, alsmede van buiten hun tegenwoordigheid mondeling 
afgelegde verklaringen. 

Hij stelt hen op hun verlangen in de gelegenheid van het 
verzoekschrift en de overgelegde bescheiden inzage te nemen. 
Om bijzondere redenen kan hij voor een of meer der beschei-
den een uitzondering maken. 

Overgelegde bescheiden die krachtens het vorige lid van 
inzage door de in het eerste lid genoemde personen zijn uit-
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gezonderd, kunnen niettemin door een gemachtigde, die ad-
vocaat, procureur, arts of academisch gevormd psycholoog is, 
worden ingezien, tenzij de rechter wegens gewichtige redenen 
anders beslist. 

B. In artikel 954, eerste lid, wordt de komma achter „ver-
zocht is" vervangen door een punt en vervalt hetgeen daarop 
volgt. 

Artikel II 
De achtste titel van het derde boek van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering wordt gewijzigd als volgt: 

A. Aan artikel 971 worden een zesde en een zevende lid 
toegevoegd, luidende: 

Hij stelt de ouders en de toeziende voogd, indien zij hun 
verlangen daartoe tijdig kenbaar maken, in de gelegenheid voor 
de dag van hun verhoor inzage te nemen van de ingevolge 
artikel 970, derde lid onder a—f, overgelegde bescheiden. 

De rechter staat niettemin een gemachtigde, die advocaat, 
procureur, arts of academisch gevormd psycholoog is, toe 
inzage te nemen van de in het derde lid bedoelde bescheiden, 
tenzij zich daartegen gewichtige redenen verzetten. 

B. Artikel 972, derde lid, wordt vervangen door drie nieuwe 
leden, luidende: 

De rechtbank deelt aan de verschenen verzoekers en ouders 
de zakelijke inhoud mede van het verzoekschrift en de over-
gelegde bescheiden, alsmede van buiten hun tegenwoordigheid 
mondeling afgelegde verklaringen. 

Zij stelt hen op hun verlangen in de gelegenheid van het 
verzoekschrift en de overgelegde bescheiden inzage te nemen. 
Om bijzondere redenen kan zij voor een of meer der beschei-
den een uitzondering maken. 

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 academisch gevormd psycholoog is, 
worden ingezien, tenzij de rechter wegens gewichtige redenen 
anders beslist. 

C. Artikel 975, derde lid, wordt gelezen: 
De artikelen 971, vijfde en zesde lid, en 972, met uitzonde-

ring van het tweede lid, vinden overeenkomstige toepassing. 

D. Aan artikel 978 worden een zesde en een zevende lid 
toegevoegd, luidende: 

Hij stelt de adoptief-ouders, indien zij hun verlangen daar-
toe tijdig kenbaar maken, in de gelegenheid voor de dag van 
hun verhoor inzage te nemen van de ingevolge artikel 977, 
derde lid onder a en b, overgelegde bescheiden. 

De rechter staat niettemin een gemachtigde, die advocaat, 
procureur, arts of academisch gevormd psycholoog is, toe 
inzage te nemen van de in het derde lid bedoelde bescheiden, 
tenzij zich daartegen gewichtige redenen verzetten. 

E. Artikel 979, derde lid, wordt vervangen door drie nieuwe 
leden, luidende: 

De rechtbank deelt aan de verschenen verzoeker en adoptief-
ouder de zakelijke inhoud mede van het verzoekschiiit en de 
overgelegde bescheiden, alsmede van buiten hun tegenwoor-
digheid mondeling afgelegde verklaringen. 

Zij stelt hen op hun verlangen in de gelegenheid van het 
verzoekschrift en de overgelegde bescheiden inzage te nemen. 
Om bijzondere redenen kan zij voor een of meer der beschei-
den een uitzondering maken. 

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 academisch gevormd psycholoog is, 
worden ingezien, tenzij de rechter wegens gewichtige redenen 
anders beslist. 

F. Artikel 982, derde lid, wordt gelezen: 
De artikelen 978, vijfde en zesde lid, en 979, met uitzonde-

ring van het tweede lid, vinden overeenkomstige toepassing. 

Artikel III 
Deze wet treedt in werking met ingang van de honderd en 

tachtigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, 
waarin zij is geplaatst. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 


