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Vaststelling van algemene bepalingen omtrent de 
bestraffing van schending van geheimen 

MEMORIE VAN TOELICHTING 
Nr. 3 

In het zittingsjaar 1952—1953 heeft de Regering een ont-
werp van wet tot vaststelling van algemene bepalingen omtrent 
de bestraffing van schending van geheimen bij de Tweede 
Kamer ingediend. De parlementaire behandeling van dit wets-
voorstel, genummerd 3030, heeft vele jaren gestagneerd, door-
dat de inhoud van het ontwerp in verband werd gebracht met 
het vraagstuk van het verschoningsrecht van de journalist. 
In 1964 werd het gemeen overleg over wetsontwerp 3030 
echter geopend. In dat jaar werden het voorlopig verslag en 
de memorie van antwoord uitgebracht en vond mondeling 
overleg plaats tussen de vaste Commissie voor Justitie van de 
Tweede Kamer en de ambtsvoorganger van de ondergetekende. 
Vervolgens is het wetsontwerp op 11 februari 1965 door de 
Tweede Kamer aangenomen. De commissie van rapporteurs 
van de Eerste Kamer heeft er ten slotte op 7 april 1965 een 
voorlopig verslag over uitgebracht. Bij brief van 4 april 1966 
heeft de ondergetekende, daartoe door Hare Majesteit de 
Koningin gemachtigd, aan de Eerste Kamer bericht, dat het 
ontwerp 3030 wordt ingetrokken. 

Het thans aangeboden wetsvoorstel strekt tot vervanging 
van het ingetrokken ontwerp. Het heeft hetzelfde doel, t.w.: 
unificatie van de in talrijke bijzondere wetten voorkomende 
strafbepalingen. In de memorie van toelichting op het inge-
trokken wetsontwerp is duidelijk uiteengezet, hoe stelselloos en 
ongewenst de bestaande verscheidenheid van strafbepalingen 
tegen geheimschending is. Het lijkt de ondergetekende niet 
nodig deze uiteenzetting hier te herhalen; hij moge hiervoor 
naar de destijdse memorie verwijzen. Sinds de indiening van 
wetsontwerp 3030 is de wenselijkheid om tot vereenvoudiging 
en unificatie te komen nog groter geworden, aangezien de groei 
van de wetgeving het aantal strafbepalingen tegen geheinv 
schending verder heeft doen toenemen. 

De ondergetekende heeft er evenwel bezwaar tegen de ge-
wenste uniformiteit tot stand te brengen op de grondslag van 
een algemene strafbaarstelling van de schending van geheimen, 
welke niet alleen gericht is tegen de dader die opzettelijk han-
delt, maar ook tegen degene die door onzorgvuldigheid het te 
bewaren geheim teloor doet gaan. Het is begrijpelijk, dat een 
zo vérgaande strafbaarstelling ten tijde dat het nu ingetrokken 
wetsontwerp werd ingediend noodzakelijk werd geacht, opdat 
het mogelijk zou zijn (voor vrijwel alle bij de unificatie be-
trokken bijzondere wetten bestond die mogelijkheid al) om 
ook in gevallen van hoogst laakbare onzorgvuldigheid op te 
treden. 

Inmiddels heeft zich in en na 1954 een belangrijke ontwik-
keling in het strafrecht voltrokken. In het bekende Cicero-
arrest van 9 november van dat jaar (N.J. 1955, 55) heeft de 
Hoge Raad het voorwaardelijk opzet uitdrukkelijk erkend. De 
erkenning van het voorwaardelijk opzet als een variant van het 
opzetbegrip is sedertdien (zie onder meer het arrest van de 
Hoge Raad van 26 juni 1962, N.J. 1963, 10) vaste rechtspraak 
geworden. Daardoor is de grens tussen opzet en schuld zozeer 
verschoven, dat een groot aantal gevallen van ernstige achte-
loosheid, welke eertijds slechts op grond van een strafbepaling 
tegen culpoze schending vervolgd konden worden, thans onder 
het begrip „opzettelijk schenden" kunnen worden gebracht. 
De vraag rijst, of de minder verwijtbare vormen van onzorg-
vuldigheid, welke dan nog overblijven voor een algemene straf-

baarstelling, nog wel als misdrijf in aanmerking komen. In 
beginsel beantwoordt de ondergetekende deze vraag ontken-
nend. Hij gaat er hierbij van uit, dat met het strafbaar stellen 
van niet-opzettelijke normschendingen terughoudendheid moet 
worden betracht. Zulk een strafbaarstelling is alleen gewettigd, 
wanneer de norm strekt ter bescherming van zeer waardevolle 
rechtsgoederen, terwijl tegen de onopzettelijke krenking daar-
van geen adequate middelen van andere aard ten dienste staan. 
Deze voorwaarden acht de ondergetekende voor de onder-
havige materie niet vervuld. Ten eerste zijn niet alle gegevens, 
ten aanzien waarvan in bijzondere wetten geheimhouding 
wordt voorgeschreven, van zo vitaal belang voor de betrokke-
nen, dat een strafrechtelijke bejegening van diegene, die zulk 
een gegeven niet-opzettelijk in handen van een tot kennis-
neming onbevoegde doet geraken, nodig is; ten tweede zijn de 
meeste personen, die tot geheimhouding verplicht zijn, onder-
worpen aan disciplinaire sancties. Deze kunnen de betrokkene, 
zo nodig, gevoelig treffen, waarbij het instellen van een voor 
hem soms diffamerende strafvervolging achterwege kan blijven. 

De ondergetekende is van oordeel, dat zulke sancties tegen 
een ambtenaar die een dossier in een trein laat liggen of tegen 
een typiste van een advocatenkantoor die de enveloppen van 
te verzenden brieven verwisselt, ook in gevallen waarin daarbij 
sprake is van „culpa lata", meer op hun plaats zijn dan een 
strafvervolging wegens misdrijf. 

Toch kan met een strafbepaling tegen opzettelijke geheim-
schending, in de geest van het huidige artikel 272, eerste lid, 
Sr., niet worden volstaan. De „klassieke" geheimhouders, t.w. 
de geestelijke leidsman, de arts, de advocaat en de notaris, zijn 
zich zeer wel ervan bewust, dat zij tot geheimhouding verplicht 
zijn, maar hetzelfde kan niet worden gezegd van al degenen 
wier geheimhoudingsplicht berust op bepalingen van bijzondere 
wetten. Op basis van het bestaande artikel 272 zouden deze 
zwijgplichtigen, al hebben zij een gegeven van vertrouwelijke 
aard bewust ter kennis van een derde gebracht, vrijuit gaan, 
indien zij zouden beweren dat zij niet wisten dat geheimhou-
ding geboden was en dit verweer niet kan worden weerlegd. 
Mede met het oog op de bescherming van de geheimen waar-
mee zulke personen in aanraking komen, stelt het thans aan-
geboden ontwerp het opzettelijk verstrekken van gegevens aan 
een onbevoegde strafbaar, niet alleen wanneer de informant 
het geheime karakter van de gegevens kende, maar ook wan-
neer hij dat karakter behoorde te kennen. De ondergetekende 
denkt hierbij met name aan de dienaren der overheid die inge-
volge een bijzondere wet met inspectiebevoegdheden zijn toe-
gerust of die tijdens een inspectie verkregen gegevens moeten 
administreren. 

Behalve voor wat de wijziging van artikel 272 Sr. betreft, 
is het nieuwe ontwerp gelijkluidend aan het voormalig ont-
werp 3030, met dien verstande, dat aan de lijst van de bij de 
unificatie te betrekken wetten zijn toegevoegd enige wetten 
die sedert de laatste nota van wijzigingen op het ingetrokken 
ontwerp het Staatsblad hebben bereikt of die tijdens de parle-
mentaire behandeling van dat ontwerp over het hoofd zijn 
gezien. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 


