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Vaststelling van algemene bepalingen omtrent de 
bestraffing en schending van geheimen 

VOORLOPIG VERSLAG 

Nr. 4 

De vaste Commissie voor Justitie in wier handen het onder-
havige wetsontwerp is gesteld, heeft de eer daaromtrent als 
volgt te rapporteren. 

Verscheidene leden gingen met dit wetsontwerp in grote 
lijnen akkoord. Vergeleken bij het vorige achtten zij dit ontwerp 
een verbetering., 

Enige leden waren van mening, dat de Minister onvoldoende 
had gemotiveerd, waarom wetsontwerp nr. 3030 is ingetrokken. 
Is dit intrekken geschied, omdat de thans optredende bewinds-
man tegen dit ontwerp bezwaren had, of omdat hij van mening 
was, dat zich sinds de behandeling van het wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer op 11 februari 1965 een nieuwe ontwikkeling 
heeft voorgedaan? 

Wat betreft de laatste mogelijkheid herinnerden deze leden 
de bewindsman eraan, dat de Tweede Kamer in overgrote 
meerderheid akkoord was gegaan met een regeling, waarbij ook 
de culpoze schending van geheimen strafbaar werd gesteld. 
Huns inziens behoort intrekking slechts plaats te vinden, indien 
hiervoor klemmende redenen zijn aan te voeren. In het onder-
havige geval had b.v. een hierboven reeds genoemde nieuwe 
ontwikkeling zich moeten voordoen. De leden, hier aan het 
woord, hadden echter in de memorie van toelichting geen aan-
wijzingen welke in die richting gingen kunnen lezen. 

Verscheidene leden zagen, anders dan de hiervoor aan het 
woord zijnde leden, in de thans door de Minister genomen 
stap geenszins een in politicis minder gebruikelijke daad. 
Zij waren van mening, dat een nieuw optredende bewindsman 
niet te allen tijde wetsonwerpen, ingediend door een voor-
ganger en door deze in schriftelijke stukken en ook mondeling 
bij de behandeling in de Tweede Kamer reeds verdedigd, verder 
voor zijn verantwoording moet nemen. Het is dan wel nood-
zakelijk, dat een dergelijk beleid duidelijk verantwoord wordt. 
In dit geval had deze verantwoording in de memorie van toe-
lichting bij het onderhavige wetsontwerp dienen te geschieden. 
Zij zouden derhalve alsnog gaarne een heldere motivering ver-
nemen, waarom tot intrekking van het reeds genoemde wets-
ontwerp is overgegaan. 

Door dit nieuwe wetsontwerp, zo betoogden enige leden, 
wordt de bescherming van de burgers tegen het prijsgeven van 
hun geheimen in vergelijking met het vorige wetsontwerp ver-
minderd en worden zij, die geheimen prijsgeven in sterkere 
mate beschermd. 

De leden, hier aan het woord, merkten hierbij op, dat zelfs 
diegenen, die hij de behandeling van wetsontwerp nr. 3030 
bezwaar hadden tegen een algemene strafbaarstelling van cul-
poze schending van geheimen, hadden erkend, dat er gevallen 
denkbaar zijn, waarin aan een dergelijke strafbaarstelling wel 
degelijk behoefte bestaat. Is aan dit vraagstuk enige aandacht 
geschonken? Betekent aanvaarding van het voorliggend ont-
werp niet, dat ook in die gevallen, waarin een burger wordt 
verplicht bepaalde geheimen aan een ander mede te delen, 
culpoze schending van die geheimen niet meer strafbaar zal 
zijn. 
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Is de Minister niet van mening, dat dit te ver gaat? 
Kan de Minister voorts mededelen in welke wetten op dit 

moment de culpoze schending van geheimen strafbaar is ge-
steld, opdat duidelijk wordt in welke mate de bescherming van 
de burgers wordt verminderd? 

Aldus vastgesteld 21 juni 1966. 
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