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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 

VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 

Nr. 12 De Commissie voor Justitie heeft, gezien de amendementen 
van mejuffrouw Goudsmit, nr. 10, en van de heer Van Schaik, 
nr. 11, de Minister van Justitie verzocht om in een tweede 
mondeling overleg met haar van gedachten te wisselen. De 
bewindsman heeft zich hiertoe bereid verklaard, waarna het 
mondeling overleg op 19 maart 1968 is gevoerd. De bewinds-
man was daarbij vergezeld van de heer mr. P. J. Swart, raad-
adviseur in algemene dienst bij het Ministerie van Justitie. 

De voorzitter deelde mede, dat beide genoemde amende-
menten naar hun strekking door de meerderheid van de com-
missie worden aanvaard. 

Hierop werd door de Minister het volgende gesteld. Hij 
onderschreef het standpunt van zijn ambtsvoorganger, zoals 
dat tijdens het eerste mondelinge overleg (stuk nr. 7, blz. 1 
en 2) tot uitdrukking was gebracht. Hij achtte de in het ont-
werp belichaamde oplossing onder de gegeven omstandigheden 
de beste. Hij benadrukte nog eens het feit, dat het ontwerp ten 
opzichte van de huidige toestand een enorme vooruitgang 
betekent en dat dit ontwerp verder gaat dan wat destijds door 
de commissie-Enschede eenstemmig werd voorgesteld. Voorts 
wees de Minister nogmaals op het feit, dat het belang van het 
kind in dit soort zaken steeds centraal staat. Het gaat hier 
niet om contentieuze procedures waar twee partijen tegenover 
elkaar staan. Men moet onder meer denken aan adoptieproce-
dures en aan ontheffing uit de ouderlijke macht. Het ontwerp 
kent advocaten reeds een verdergaand recht van inzage toe 
dan hun cliënten. De uitzondering op dat recht moet niet 
gezien worden als blijk van wantrouwen jegens advocaten, 
maar als een soort veiligheidsklep voor uitzonderlijk liggende 
gevallen. Rekening dient te worden gehouden met advocaten 
die geen inzage willen hebben als niet ook hun cliënt daar 
recht op heeft en met advocaten die de door inzage verkregen 
wetenschap met hun cliënt bespreken. 

Over de twee genoemde amendementen werd door de Minis-
ter het volgende opgemerkt. Dat van mejuffrouw Goudsmit 
kon hij, gezien het bovenstaande, niet aanvaarden. Hij wilde 
eerst aanzien hoe de reeds ver gaande inzagemogelijkheid 
van het ontwerp in de praktijk zou uitwerken. Tegen het amen-
dement van de heer Van Schaik, dat geen wezenlijke ver-
andering beoogt, had hij echter geen overwegende bezwaren. 

Naar aanleiding van opmerkingen vanuit de commissie gaf 
de Minister ten slotte zijn mening betreffende een tweetal 
punten. Vooreerst, dat de rechter, gezien de wijze waarop de 
uitzonderingsmogelijkheid in het ontwerp is geformuleerd, een 
inzagerecht nooit in het algemeen mag uitsluiten, maar alleen 
van geval tot geval. Voorts, dat het ontwerp slechts een recht — 
behoudens uitzonderingen - op inzage vestigt; een recht op 
uitreiking door de griffier van een afschrift kent het niet. 

Vastgesteld 11 april 1968. 
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*•) Als plaatsvervanger van mevrouw Singer-Dekker, die wegens ziekte 
niet aan de vaststelling van dit verslag heeft kunnen medewerken. 
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