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EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Z i t t i n g 1966—1967 

Nr. 59 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET tot vaststelling van 
algemene bepalingen omtrent de bestraffing van schending 
van geheimen. 

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, 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, 
gelijk 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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B. Artikel 65 wordt gelezen als volgt: 
„De feiten, strafbaar gesteld bij de artikelen 53 en 55, zijn 

misdrijven. De feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens andere 
artikelen dezer wet, zijn overtredingen". 

Artikel V 
Van de Octrooiwet (Stb. 1910, 313) vervalt artikel 44 A. 

Artikel VI 
Van de Grootboekwet vervalt artikel 82, vierde tot en met 

zevende lid. 
Artikel VII 

In de Invaliditeitswet worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

A. Artikel 403 vervalt. 

B. Artikel 404 wordt gelezen als volgt: 
„De feiten strafbaar gesteld bij de artikelen 383, laatste lid, 

385, 386, 387, tweede lid, 393 en 399 in verband met artikel 
383, laatste lid, zijn misdrijven. De feiten strafbaar gesteld bij 
andere artikelen dezer wet, zijn overtredingen". 

Artikel VIII 
In de Stuwadoorswet worden de volgende wijzigingen aan

gebracht: 

A. Artikel 24, tweede, derde en vierde lid, vervalt, terwijl 
het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

B. In artikel 25 vervallen de woorden: „en bij artikel 24, 
tweede en derde lid". 

Artikel IX 
In de Arbeidswet 1919 worden de volgende wijzigingen aan

gebracht: 

A. Artikel 86, tweede, derde en vierde lid, vervalt, terwijl 
het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

B. Artikel 87 wordt gelezen als volgt: 
„De bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen, 

behalve het feit, strafbaar gesteld bij het zesde lid van artikel 
83, dat een misdrijf is". 

Artikel X 
In de Ouderdomswet 1919 worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

A. Artikel 41 vervalt. 

B. Artikel 42 wordt gelezen als volgt: 
„De in artikel 40 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen". 

Artikel XI 
Van de Ongevallenwet 1921 vervalt artikel 107. 

Artikel XII 
In de Steenhouwerswet 1921 worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 
A. Artikel 25, derde, vierde en vijfde lid, vervalt. 
B. In artikel 26 wordt in plaats van „21, 22 en 25" gelezen: 

„21 en 22". 
Artikel XIII 

Van de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 vervalt ai-
tikel 116. 

Artikel XIV 
In de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf (Stb. 1922, 716) 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 72 vervalt. 
B. In artikel 76 vervalt „72". 

Artikel XV 
Van de Arbeidsgeschillenwet 1923 vervalt artikel 58, derde, 

vierde en vijfde lid. 
Artikel XVI 

In de Binnenvaartrampenwet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

A. Artikel 21 vervalt. 

B. Artikel 22 wordt gelezen als volgt: 
„De bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen". 

Artikel XVII 
In de Röntgenstralenwet (Stb. 1931, 299) worden de volgen

de wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 10, derde, vierde en vijfde lid, vervalt. 
B. Artikel 11 wordt gelezen als volgt: 
„De bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen". 

Artikel XVIII 
Van de Huisarbeidswet 1933 wordt artikel 19 gelezen als 

volgt: 
„De bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen". 

Artikel XIX 
Van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden 

van Arbeid vervalt artikel 79. 

Artikel XX 
In de wet van 16 mei 1934 (Stb. 257), tot regeling van het 

verrichten van arbeid door vreemdelingen, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 8, tweede, derde en vierde lid, vervalt, terwijl 
het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

B. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
„De bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen". 

Artikel XXI 
In de Veiligheidswet 1934 worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

A. Artikel 34, derde, vierde en vijfde lid, vervalt. 
B. Artikel 35 wordt gelezen als volgt: 
„De bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen, 

behalve het feit strafbaar gesteld bij artikel 34 bis, dat een mis
drijf is". 

Artikel XXII 
In de Marinescheepsongevallenwet (Stb. 1935, 351) worden 

de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 27 vervalt. 
B. Artikel 28 wordt gelezen als volgt: 
,.De bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen". 
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Artikel XXIII 
Van de Warenwet (Stb. 1935, 793) vervalt artikel 27, vierde 

lid, terwijl het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

Artikel XXIV 
In de Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding 1939 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 12, zesde, zevende en achtste lid, vervalt. 
B. Na artikel 12 wordt ingevoegd een artikel 12a, luidende 
„De feiten, strafbaar gesteld bij de leden 1—4 van het vorige 

artikel, zijn misdrijven; het bij lid 5 strafbaar gestelde feit is 
een overtreding.". 

Artikel XXV 
Van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden vervalt artikel 

47, tweede, derde en vierde lid, terwijl het nummer voor het 
eerste lid geschrapt wordt. 

Artikel XXVI 
In het Besluit herstel rechtsverkeer worden de volgende wij

zigingen aangebracht: 

A. Artikel 155 vervalt. 

B. In artikel 160 vervalt „ 155". 

Artikel XXVII 
Van het Besluit Vijandelijk Vermogen vervalt artikel 46, 

derde, vierde en vijfde lid. 

Artikel XXVIII 
Van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 

vervalt artikel 27, tweede lid, terwijl het nummer voor het eer
ste lid geschrapt wordt. 

Artikel XXIX 
Van het Deviezenbesluit 1945 vervalt artikel 38, derde lid. 

Artikel XXX 
In artikel 6, tweede lid, der Wet Voorlopige Voorzieningen 

Bouwkassen wordt in plaats van „72" gelezen „73". 

Artikel XXXI 
Van de Meststoffenwet 1947 vervalt artikel 5, vijfde lid, ter

wijl de alinea's van het eerste lid als afzonderlijke leden 1 en 2 
worden genummerd. 

Artikel XXXII 
In de Wet herstel vermogensovergang Rijksmarkengebied 

(Stb. H 251) worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
A. Artikel 11 vervalt. 
B. Artikel 12 wordt gelezen als volgt: 
„Het bij artikel 9 strafbaar gestelde feit is een misdrijf". 

Artikel XXXIII 
Van de Wet op de Bedrijfsorganisatie vervalt artikel 10, twee

de lid, terwijl het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

Artikel XXXIV 
In de Wet op de economische delicten worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

a. In artikel 1, onder Ie, 3c en 5e, wordt in plaats van 
„voorschriften" gelezen: niet op geheimhouding betrekking heb
bende voorschriften. 

b. In artikel 1, onder 2e, e, wordt in plaats van „14, 16, 27 
en 28" gelezen: 14, 16 en 28. 

c. In artikel 1, onder 2e, /', wordt in plaats van „18, 20 en 
27" gelezen: 18 en 20. 

d. In artikel 1, onder 2e, k, wordt in plaats van „de artikelen 
2, 4 en 5" gelezen: de artikelen 2 en 4. 

e. In artikel 1, onder 2e, y, wordt in plaats van „de artikelen 
2, eerste lid, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 22 van de Bestrijdings
middelenwet" gelezen: de artikelen 2, eerste lid, 10, 11, 12, 13, 
14 en 15 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962. 

Artikel XXXV 
Van de Silicosewet vervalt artikel 11, tweede tot en met vijf

de lid, terwijl het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

Artikel XXXVI 
In de Wet Assurantiebemiddeling wordt de volgende wijzi

ging aangebracht: 
In artikel 29, vierde lid, worden de woorden „en achtste" 

geschrapt. 

Artikel XXXVII 
In de Wet op de gevaarlijke werktuigen worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 21, tweede, derde en vierde lid, vervalt, terwijl 
het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

B. Artikel 22, tweede, derde en vierde lid, vervalt, terwijl 
het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

C. Artikel 23 wordt gelezen als volgt: 
„De bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.". 

Artikel XXXVIII 
Van de wet van 23 april 1952, Stb. 191, houdende bepalin

gen inzake de vervanging van fiscaal noodrecht, vervalt ar
tikel 11. 

Artikel XXXIX 
Van artikel 31 der Hinderwet worden het derde en vierde lid 

vervangen door een lid, luidende als volgt: 
„3. De feiten zijn overtredingen.". 

Artikel XL 
In de Pensioen- en spaarfondsenwet worden de volgende wij

zigingen aangebracht: 
A. Artikel 30, vierde lid, wordt gelezen: 

De bij deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd 
als overtredingen. 

B. Artikel 31, tweede, derde en vierde lid, vervalt, terwijl 
het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

Artikel XLI 
In de Organisatiewet Sociale Verzekering worden de volgen

de wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 58, tweede, derde en vierde lid, vervalt, terwijl 
het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

B. In artikel 59 wordt in plaats van „de artikelen 53 en 58" 
gelezen: „artikel 53". 



Artikel XLII 
Van artikel 9 der Brandweerwet worden het derde tot en 

met het zevende lid vervangen door twee leden, luidende als 
volgt: 

„3. De feiten zijn overtredingen. 

4. Indien een feit wordt begaan door of vanwege een rechts
persoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of die de feite
lijke leiding had bij het verboden handelen of nalaten.". 

Artikel XLI1I 
Van de Wet bescherming bevolking vervalt artikel 31, tweede 

tot en met vijfde lid, terwijl het nummer voor het eerste lid ge
schrapt wordt. 

Artikel XL1V 

Van de Wet op de Noodwachten vervalt artikel 95. 

Artikel XLV 
Van de wet van 10 juli 1952 (Stb. 407) ter verzekering van 

het beschikbaar blijven van goederen voor het geval van oorlog, 
oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houden
de buitengewone omstandigheden, vervalt artikel 13. 

Artikel XLVI 
In de Stoomwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 14, tweede en derde lid, worden gelezen als volgt: 
„2. De feiten zijn overtredingen. 

3. Indien tijdens het plegen van een der feiten nog geen 
twee jaar zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling wegens 
overtreding dezer wet onherroepelijk is geworden, kunnen de 
straffen worden verdubbeld.". 

B. Artikel 14. vijfde lid, vervalt. 

Artikel XLVII 
Van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklarin

gen omtrent het gedrag vervalt artikel 36, tweede lid, terwijl 
het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

Artikel XLVIII 
Van de wet van 12 april 1956, Stb. 162, houdende regelen 

voor een in 1956 te houden algemene woningtelling, vervalt ar
tikel 5, tweede, derde, vierde en vijfde lid, terwijl het nummer 
voor het eerste lid geschrapt wordt. 

Artikel XLIX 
In de Algemene Ouderdomswet worden de volgende wijzigin

gen aangebracht: 
a. Artikel 57, tweede, derde en vierde lid, vervalt, terwijl het 

nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 
b. In artikel 58 wordt in plaats van „de artikelen 51, 52 en 

57" gelezen: de artikelen 51 en 52. 

Artikel L 
Van de Uitverkopenvvet 1956 vervalt artikel 18, tweede, 

derde, vierde en vijfde lid, terwijl het nummer voor het eerste 
lid geschrapt wordt. 

Artikel LI 
Van de Wet Stichting Industrieel Garantiefonds vervalt ar

tikel 5, tweede, derde, vierde en vijfde lid, terwijl het nummer 
voor het eerste lid geschrapt wordt. 
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Artikel LH 
Van de Luchtvaartwet vervalt artikel 74, tweede, derde en 

vierde lid, terwijl het nummer voor het eerste lid geschrapt 
wordt. 

Artikel LUI 
Van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening vervalt ar

tikel 32. 
Artikel LIV 

Van de Wet economische mededinging vervalt artikel 42, 
tweede, derde, vierde en vijfde lid, terwijl het nummer voor het 
eerste lid geschrapt wordt. 

Artikel LV 
In de Waterleidingwet wordt de volgende wijziging aan

gebracht: 
In artikel 46, eerste lid, wordt in plaats van „12, 13, eerste 

lid, en 14, tweede lid" gelezen: 12 en 13, eerste lid. 

Artikel LVI 
In de Algemene Weduwen- en Wezenwet worden de volgen

de wijzigingen aangebracht: 
A. Artikel 68, tweede, derde en vierde lid, vervalt, terwijl 

het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 
B. In artikel 69 wordt in plaats van „de artikelen 62, 63 en 

68" gelezen: de artikelen 62 en 63. 

Artikel LVII 
Van de Bedrijfstellingenwet vervalt artikel 5, tweede, derde, 

vierde en vijfde lid, terwijl het nummer voor het eerste lid ge
schrapt wordt. 

Artikel LVIII 
Van de Prijzenwet vervalt artikel 13, tweede, derde, vierde 

en vijfde lid, terwijl het nummer voor het eerste lid geschrapt 
wordt. 

Artikel LIX 
In de Algemene Kinderbijslagwet worden de volgende wijzi

gingen aangebracht: 
A. Artikel 43, tweede, derde en vierde lid, vervalt, terwijl 

het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 
B. In artikel 44 wordt in plaats van „de artikelen 37, 38 en 

43" gelezen: de artikelen 37 en 38. 

Artikel LX 
Van de In- en Uitvoerwet vervalt artikel 20, tweede, derde, 

vierde en vijfde lid, terwijl het nummer voor het eerste lid ge
schrapt wordt. 

Artikel LXI 
Van de Hamsterwet vervalt artikel 9, tweede, derde, vierde 

en vijfde lid, terwijl het nummer voor het eerste lid geschrapt 
wordt. 

Artikel LXII 
Van de Wet inzake het Agentschap der West-Europese Unie 

vervalt artikel 9, tweede, derde, vierde en vijfde lid, terwijl het 
nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

Artikel LXIII 
Van de Vervoersnoodwet vervalt artikel 26, tweede, derde, 

vierde en vijfde lid, terwijl het nummer voor het eerste lid ge
schrapt wordt. 
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Artikel LXIV 
Van de Vorderingswet 1962 vervalt artikel 34, tweede tot 

en met vijfde lid, terwijl het nummer voor het eerste lid ge
schrapt wordt. 

Artikel LXV 
Van de Wet op de Bejaardenoorden vervalt artikel 33. 

Artikel LXVI 
In de Kernenergiewet worden de volgende wijzigingen aan

gebracht: 
a. Artikel 80 vervalt. 
b. In artikel 81 wordt in plaats van „de artikelen 77, eerste 

lid, 78, eerste lid, en 80" gelezen: de artikelen 77, eerste lid, en 
78, eerste lid. 

c. In artikel 82, eerste en tweede lid, wordt in plaats van „de 
artikelen 77—80" gelezen: de artikelen 77—79. 

Artikel LXVII 
Van de Wet Gevaarlijke Stoffen vervalt artikel 19. 

Artikel I.XVIII 
Van de Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 

1963 vervalt artikel 12, tweede, derde, vierde en vijfde lid, ter
wijl het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

Artikel LXIX 
Van de Drank- en Horecawet vervalt artikel 72. 

Artikel LXX 
In de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf worden de vol

gende wijzigingen aangebracht: 

a. Artikel 49 vervalt. 

b. Artikel 51 wordt gelezen: 
De in en krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten worden 

beschouwd als overtredingen met uitzondering van dat, straf
baar gesteld in artikel 48, derde lid, dat als misdrijf wordt be
schouwd. 

Artikel LXXI 
In de Ziekenfondswet worden de volgende wijzigingen aan

gebracht: 
A. Artikel 89 vervalt. 

B. Artikel 92 wordt gelezen: 
De bij deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd 

als overtredingen. 
Artikel LXXH 

Van de Wet Ziekenhuistarieven vervalt artikel 14, tweede, 
derde, vierde en vijfde lid, terwijl het nummer voor het eerste 
lid geschrapt wordt. 

Artikel LXXIII 
Van de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrach

ten vervalt artikel 10, tweede, derde, vierde en vijfde lid, terwijl 
het nummer voor het eerste lid geschrapt wordt. 

Artikel LXXIV 
In de Wet bescherming staatsgeheimen wordt achter artikel 

II een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel HA 
Onder de veiligheid van de Staat wordt in de voorgaande ar

tikelen begrepen de veiligheid van diens bondgenoten. 

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, 


