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Vaststelling van algemene bepalingen omtrent de 
bestraffing van schending van geheimen 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot vaststelling van algemene bepalingen omtrent de be-
straffing van schending van geheimen. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 
Soestdijk, 4 april 1966. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

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: 

Aizo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is, algemene bepalingen vast te stellen omtrent de bestraffing 
van schending van geheimen; 

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

Artikel I 
In het Wetboek van Strafrecht worden de volgende wijzigin-

gen aangebracht: 
A. In artikel 5, eerste lid, onder 1°, wordt na de laatste 

komma ingevoegd: „272, 273,". 
B. In artikel 98 wordt achter „het belang van de Staat" als-

mede achter „de veiligheid van de Staat" ingevoegd: of van zijn 
bondgenoten. 

C. Artikel 272, eerste lid, wordt gelezen als volgt: 
„Hij die enig geheim, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet 

vermoeden, dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk 
voorschrift, dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is 
het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
zes duizend gulden." 

D. Artikel 273, tweede lid, vervalt. 

Artikel II 
In de gemeentewet worden de volgende wijzigingen aan-

gebracht: 
A. Artikel 305, tweede, derde en vierde lid, vervalt. 
B. Artikel 307 wordt gelezen als volgt: 
„Het bij artikel 306 strafbaar gestelde feit is een misdrijf". 
C. In artikel 308 wordt in plaats van „290, 305" gelezen: 

„290". 
Artikel III 

In de Caissonwet 1905 worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht: 

A. Artikel 13, tweede, derde en vierde lid, vervalt. 
B. Artikel 14 wordt gelezen als volgt: 
„De bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen". 

Artikel IV 
In de Schepenwet worden de volgende wijzigingen aan-

gebracht: 

A. Artikel 64, tweede, derde en vierde lid, vervalt. 
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