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EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Z i t t i n g 1966—1967 

Nr. 78 

VOORLOPIG VERSLAG van de commissie van rapporteurs 
voor Justitie omtrent het ontwerp van wet tot vaststelling 
van algemene bepalingen omtrent de bestraffing van schen
ding van geheimen. 

Inleidende opmerkingen 
Vele leden hadden zich erover verbaasd, dat van bepaalde 

zijde enigermate in twijfel was getrokken het op artikel 125 
der Grondwet gebaseerde recht van een nieuw optredende 
Minister (Handelingen Tweede Kamer, blz. 579) om van een 
wetsontwerp van een zijner ambtsvoorgangers, na aanneming 
ervan door de Tweede Kamer, alsnog de intrekking te bevor
deren, ingeval hij ernstige bezwaren tegen het ontwerp koestert. 
Onder zodanige omstandigheden kan men, aldus deze leden, 
toch niet van een Minister verwachten, dat hij de verdediging 
van het desbetreffende voorstel in de Eerste Kamer op zich 
zou nemen, dit dan dus tegen eigen overtuiging in? 

De hier aan het woord zijnde leden — en van andere zijden 
sloot men zich ter zake bij hen aan — gaven te kennen er 
voorts, afgezien van hun overige weer te geven principiële be
schouwingen over het nieuwe ontwerp, prijs op te stellen in het 
laatste gedeelte van dit verslag (zie onder Artikelen) enige 
vragen te herhalen, welke door leden van deze Kamer reeds 
waren gesteld naar aanleiding van het oude ontwerp (3030) 
in haar voorlopig verslag van 7 april 1965, welke vragen even
wel niet meer waren beantwoord, blijkbaar op grond van de 
omstandigheid, dat het desbetreffende wetsontwerp was terug
genomen vóór het inzenden van de memorie van antwoord 
daaromtrent aan deze Kamer *). 

Algemeen 

Sommige leden verklaarden te hebben kennis genomen van 
de toelichting, afkomstig van de ambtsvoorganger van de nu 
fungerende Minister van Justitie, houdende de motieven, waar
op wetsontwerp 3030 (het zgn. ontwerp-Donker) was inge
trokken en door het onderhavige (het ontwerp-Samkalden) 
was vervangen (8538, stuk nr. 3). Zij stelden zich voor in het 
vervolg van dit verslag hier verder op in te gaan. Deze leden 
juichten voorts de unificatie, welke ook met het nieuwe wets
ontwerp beoogd wordt, ten zeerste toe. 

Enkele leden zouden het — mede in verband met een deel 
van hun overige, in het vervolg van dit verslag weer te geven 
beschouwingen — op prijs stellen nader uitdrukkelijk te worden 
geïnformeerd over het doel, dat met de voorgestelde regeling 
beoogd wordt. Mag inderdaad, gelijk deze leden — evenals 
de leden vóór hen aan het woord ■—■ meenden te hebben be
grepen, worden aangenomen, dat als algemene strekking van 

i) De in dit verslag opgenomen vragen, die reeds in het voorlopig verslag 
der Kamer over het ingetrokken ontwerp, althans met een analoge inhoud, 
waren vervat, zijn met een verwijzing naar deze voetnoot aangeduid. 
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dit wetsontwerp valt aan te merken het bereiken van de 
unificatie en van de coördinatie van de over talrijke wetten 
verspreide strafbepalingen op het stuk van schending van 
geheimen? Indien dit het geval is, moet op grond daarvan 
dan ook worden verklaard, dat sedert de indiening van het 
nu ingetrokken wetsontwerp tot vaststelling van algemene be
palingen omtrent de bestraffing van schending van geheimen 
in 1954, de te treffen regeling zó vaak (en zó ingrijpend) 
werd gewijzigd? 

Het principiële verschil tussen het ingetrokken 
wetsontwerp en het onderhavige 

Enige leden stonden stil bij het feit, dat aan de indiening 
van dit wetsontwerp een lange voorgeschiedenis was vooraf
gegaan. In 1954, zo memoreerden zij, werd onder verant
woordelijkheid van Minister Donker een wetsontwerp inge
diend, dat een regeling met betrekking tot dezelfde materie 
beoogde te geven als het thans aan het oordeel der Kamer 
onderworpene. Dat ontwerp werd — jaren later — door de 
Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer bracht er een 
voorlopig verslag over uit, waarbij bleek, dat een minderheid 
bezwaren koesterde tegen de toen voorgestelde regeling. Daarna 
werd het ontwerp (in 1966) onder verantwoordelijkheid van 
Minister Samkalden, ingetrokken. Vervolgens werd onder ver
antwoordelijkheid van dezelfde Minister het onderhavige ont
werp ingediend. Het belangrijkste verschil tussen de beide 
ontwerpen is, aldus de hier aan het woord zijnde leden, dat 
het ingetrokkene de aan grove schuld te wijten schending van 
geheimen wel strafbaar stelde en ontwerp 8538 niet. Ver
meldenswaard achtten deze leden het, dat de Tweede Kamer, 
die aanvankelijk het eerste en later het tweede ontwerp aan
vaardde, had nagelaten duidelijk te doen uitkomen welke 
overwegingen tot deze verandering van haar inzicht leidden. 
De van de zijde van de Regering ter zake — goeddeels 
pas in de memorie van antwoord — aangevoerde over
wegingen hadden deze leden niet overtuigd van de juistheid 
van de in dit wetsontwerp gedane keuze. Ligt er niet, aldus 
vroegen deze leden, een breed terrein tussen het opzet, zoals 
dit begrip zich sedert het Cicero-arrest van 9 november 1954 
heeft ontwikkeld, enerzijds en het in de memorie van ant
woord aan de Tweede Kamer genoemde „mond voorbijpraten" 
in een gesprek met een buurman anderzijds? Komen er op 
dit terrein geen geheimschendingen voor, die om bestraffing 
op grond van het Wetboek van Strafrecht (en dus anders 
dan in de vorm van een disciplinaire sanctie) vragen? In de
zelfde memorie van antwoord, zo merkten deze leden op, 
wordt op blz. 2, linkerkolom, gewezen op de hoog ontwikkelde 
beroepsethiek, die voor de klassieke geheimhouders geldt. De 
hier aan het woord zijnde leden wezen in dit verband op de 
omstandigheid, dat de ontwikkeling van onze samenleving heeft 
meegebracht, dat nieuwe, niet „klassieke", geheimhouders hun 
intrede hebben gedaan. Zij gewaagden hierbij o.m. van de 
velen, die op het brede terrein van het maatschappelijk werk 
activiteiten ontplooien. 

Een en ander bracht deze leden, bij wie men zich van 
andere zijden aansloot, ertoe, de Minister te vragen om een 
nadere diepgaande uiteenzetting aangaande de motieven, die 
zijns inziens ertoe moeten leiden voorkeur te geven aan een 
wettelijke regeling, welke nalaat strafbaar te stellen niet opzet
telijk gepleegde, maar wel aan grove schuld te wijten schending 
van geheimen. 

Geheel los van het standpunt, in te nemen ten aanzien van 
de door hen in de inleiding tot dit verslag besproken kwestie. 
— nl. die, de toepassing in de praktijk van artikel 125 der 
Grondwet rakende — stonden naar het oordcel van vele leden 
de vragen, of met de vervanging van het ontwerp-Donker 
(3030) door het ontwerp-Samkalden (8538) ook een werke
lijke vooruitgang voor wat aangaat de hier te treffen regeling 
is geboekt en zelfs of aan het nu aan het oordeel der Kamer 

voorgelegde ontwerp de voorkeur moet worden gegeven boven 
bestendiging van de huidige toestand te dezen. In dit verband 
had het de aandacht van deze leden getrokken, dat, zoals de 
ambtsvoorganger van Minister Struycken in de memorie van 
toelichting (8538, stuk nr. 3) en verder in de memorie van 
antwoord (blz. 2) had moeten toegeven, het hier aangeboden 
wetsontwerp in bepaalde opzichten minder rechtsbescherming 
biedt dan de thans geldende wetten, die immers in vele 
gevallen de culpose schending van de geheimhoudingsplicht 
strafbaar stellen. Het was deze leden hierbij niet ontgaan, dat 
bij de discussie aan de overzijde van het Binnenhof van de 
kant van de principiële voorstanders van een regeling, zoals 
thans aan het oordeel der Staten-Generaal was voorgelegd, 
in dit verband uiting was gegeven aan enige verbazing hierover 
en wel door de volgende opmerking: „In het nieuwe wets
ontwerp wordt strafbaarheid van de culpose schending geheel 
geschrapt. Wij krijgen in zekere zin dus meer dan wij destijds 
hebben gevraagd". (Handelingen Tweede Kamer, blz. 581, 
linkerkolom). In dit verband stelden de hier aan het woord 
zijnde leden de volgende vragen, deels ter aanvulling van 
hetgeen door enige leden vóór hen aan het woord ter zake 
te berde was gebracht. 

1. Is de Minister niet van oordeel, dat bij culpose schen
ding van de geheimhoudingsplicht niet zozeer gedacht zal 
moeten worden aan een simpele loslippigheid (memorie van 
antwoord, blz. 1, stuk 8538, nr. 6) als wel aan een ergerlijke 
nonchalance in het omgaan met vertrouwelijke rapporten? 

2. Acht de Minister het niet paradoxaal, de rechtsbescher
ming op dit punt in te perken, terwijl het aantal over vaak 
zeer intieme persoonlijke aangelegenheden uitgebrachte rap
porten steeds groter wordt en dus de behoefte aan rechts
bescherming groeit? 

3. Ziet de Minister er geen nadeel in, dat door het weg
vallen van de strafrechtelijke regeling voor wat aangaat de 
culpose schending van geheimen mededaders en medeplich-
ligen meestal geheel „buiten schot" zullen blijven, zelfs in de 
gevallen, waarin de onmiddellijke dader van de culpose 
schending voldoende getroffen kan worden door disciplinaire 
sancties, zelfs met ontslag? 

4. Acht de Minister het juist, de inhoud van een wetsont
werp principieel te doen steunen op een jurisprudentie van de 
Hoge Raad, welke enerzijds bij voortduring onderworpen is 
geweest aan wetenschappelijke kritiek, en waarvan anderzijds 
nog niet gezegd kan worden, dat zij een geheel vaste formu
lering heeft gevonden? Is het niet ongewenst, dat de wetgever 
in een dergelijke situatie een wet zodanig formuleert, dat het 
voor de rechtspraak onmogelijk wordt op de ingeslagen weg 
terug te keren, zonder aan de rechtsgenoten een belangrijke 
(en blijkens de memorie van toelichting tot dit wetsontwerp 
door de wetgever gewenste) rechtsbescherming te ontnemen? 

Sommige leden was het evenmin duidelijk — en voor wat dit 
aangaat wilden zij goeddeels onderschrijven hetgeen door de 
leden, vóór hen aan het woord, onder 4 was te berde gebracht 
— hoe op enkele arresten van de Hoge Raad de vervanging van 
wetsontwerp 3030 door wetsontwerp 8538 gebaseerd kan wor
den. Ook hun was het vanzelfsprekend niet ontgaan, dat de 
Hoge Raad (zie hierover reeds het voorlopig verslag dezer 
Kamer over wetsontwerp 3030, blz. 2, rechterkolom) in 1954 
de voorwaardelijke opzet uitdrukkelijk had erkend, waardoor de 
grens tussen opzet en schuld verschoven werd. Het was de aan 
het woord zijnde leden echter niet gebleken, dat de jurispruden
tie van de Hoge Raad ook in een wettelijke regeling was om
gezet. Zo lang dat niet gebeurd is, leek het ook deze leden niet 
juist de principes, welke aan het nieuwe ontwerp ten grondslag 
liggen, als algemeen erkend goed te aanvaarden. Het staat 
immers geenszins vast, dat niet in een volgende uitspraak de 
Hoge Raad zijn standpunt ter zake zal veranderen. Aanvaar
dende het te dezen thans door de Hoge Raad gehuldigde rechts
beginsel, waren zij van mening, dat opneming daarvan op een 
of andere wijze in de wetgeving niet achterwege zal kunnen 
blijven. 
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Artikelen 

Artikelen I onder B en LXXIV 
Een zeer groot aantal leden merkte het volgende op x ) . 
Krachtens artikel I, sub B, worden in artikel 98 Wetboek van 

Strafrecht ingevoegd de woorden „of van zijn bondgenoten". 
Is de Minister niet van mening, dat te dezen onderscheid moet 
worden gemaakt tussen tweeërlei belang en tussen tweeërlei 
veiligheid, nl. enerzijds het belang dan wel de veiligheid voor 
zover het betreft de verhouding van de bondgenoot tot andere 
staten (de externe verhouding) en anderzijds het bedoelde be
lang dan wel de veiligheid, verband houdende met de ver
houding van de overheid in de desbetreffende staat tot zijn 
burgers (de interne verhouding)? Is de Minister van oordeel, 
dat in dit verband slechts relevant zullen mogen zijn het externe 
belang en de externe veiligheid van de bondgenoot? 

Enige der in de vorige alinea aan het woord zijnde leden 
bleven voorshands van oordeel 1 ) , dat de in het voorgaande 
ter sprake gebrachte kwestie ook belang heeft met betrekking 
tot de in dit ontwerp voorgestelde invoering van een nieuw 
artikel II A in de Wet bescherming staatsgeheimen. Tegen de 
aanwijzing als verboden plaats ter bescherming van gegevens, 
waarvan de geheimhouding door het belang van de interne 
veiligheid van één onzer bondgenoten geboden is, zou bezwaar 
kunnen rijzen. Kan de Minister bevestigen, dat een toestand als 
bedoeld in artikel III van de Wet bescherming staatsgeheimen 
zich thans met betrekking tot geen onzer bondgenoten voor
doet ( blz. 2, voorlopig verslag Eerste Kamer over wetsontwerp 
3030)? 

Enkele leden, die eerder in dit verslag de vraag hadden ge
steld of unificatie en coördinering der strafbepalingen op het 
stuk van schending van geheimen als de strekking van het wets
ontwerp dienen te worden beschouwd, achtten het — indien 
die vraag bevestigend moet worden beantwoord (hetgeen zij 
voorshands aannamen) — zeer twijfelachtig, of het in dit 
kader past om vermoedelijk onhanteerbare begrippen in te 
voeren als „het belang van bondgenoten van Nederland" en 
„de veiligheid van bondgenoten van Nederland". 

Moet men niet erkennen, zo vroegen deze leden, dat artikel 
I, lid B, en het slotartikel, artikel LXXIV (tot wijziging van de 
Wet bescherming staatsgeheimen) inderdaad niet passen in de 
algemene strekking van dit wetsontwerp en dan ook terecht 
ontbraken in de oorspronkelijke tekst van het inmiddels inge
trokken wetsontwerp 3030 te dezer zake (zie voor het moment 
van toevoeging: het ingetrokken ontwerp 3030, stuk nr. 6)? 
De vorenbedoelde twee bepalingen behelzen immers, aldus was 
het betoog der aan het woord zijnde leden, een principiële 
wijziging van het materiële strafrecht. Zij meenden, dat van 
deze wijziging de schadelijke gevolgen niet te overzien zijn en 
dat deze voorts de rechtsonzekerheid zal bevorderen. In dit 
verband stelden deze leden de volgende vragen. 

Wat zal als geheim worden aangemerkt? Wie maakt uit, wat 
geheim is? Zal een zodanige beslissing ook behoorlijk met 
redenen omkleed worden? Kan zij in rechte worden betwist? 

Welke staten worden als bondgenoot beschouwd? Kan de 
Minister een limitatieve opsomming van deze staten geven? 

Wanneer wordt een staat bondgenoot en wie maakt dat uit? 
Wanneer houdt een staat op dit te zijn? Ten aanzien waarvan 

is een staat bondgenoot? 
Hoe moet de Nederlandse burger dit alles weten? 
De hier aan het woord zijnde leden vreesden, dat deze ar

tikelen een vrijbrief voor willekeur zullen kunnen worden, met 
name indien het gaat om het geheimhouden van voorbereidin

gen tot of van het gebruik van middelen bij het plegen van 
oorlogsgeweld of zelfs van oorlogsmisdrijven door staten, die 
door Nederland als bondgenoot worden aangemerkt. Dit soort 
bepalingen zou, aldus vervolgden deze leden hun betoog ter 
zake, alleen dan een zweem van aanvaardbaarheid kunnen 
hebben, indien tegelijk zou zijn voorgesteld in artikel 98 van 
Wetboek van Strafrecht (b.v. in een nieuw lid) toe te voegen 
een regeling, ongeveer inhoudende, dat niet strafbaar is hij, die 
het in het eerste lid van dit artikel omschreven misdrijf heeft 
gepleegd in de redelijke overtuiging, daarbij het Nederlandse 
belang niet te schaden, het belang van de mensheid te dienen, 
het uitbreken van rampen, waar en van welke aard ook (daarbij 
inbegrepen oorlogsgeweld) te helpen voorkomen c.q. te ver
minderen of te doen beëindigen. 

Artikel IX, onder B 
Waarom is, aldus vroegen de leden, laatstelijk aan het woord, 

het artikel, betrekking hebbende op de Arbeidswet 1919, ge
wijzigd en verscherpt, vergeleken met het overeenkomstige 
artikel, voorkomende in het ingetrokken wetsontwerp? 

Overige opmerkingen, de artikelen 272 en 273 van het Wet
boek van Strafrecht rakende 

Een zeer groot aantal leden stelde de volgende vragen *): 
1. Waarom is van deze wetswijziging geen gebruik gemaakt 

om de bestaande lacune op te heffen, nl. dat schending van 
geheimen van overledenen ongestraft blijft? 

2. Waarom is nagelaten het eerste lid van artikel 273 Wet
boek van Strafrecht zodanig aan te vullen, dat ook stichtingen 
en ondernemingen op het gebied van landbouw beschermd 
worden? 

3. Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht is 
bij het redigeren van het huidige artikel 273, lid 1, uitsluitend 
gedacht aan personen, die rechtstreeks door een overeenkomst 
met de desbetreffende onderneming verbonden zijn. In toe
nemende mate komt het tegenwoordig voor, dat personeel, in 
dienst van onderneming A, werkzaamheden verricht in het 
bedrijf van onderneming B. Waarom is niet tegemoetgekomen 
aan de wens, duidelijk in de wet tot uitdrukking te brengen, 
dat in zodanig geval aan het personeel van onderneming A ook 
rechtstreeks door onderneming B geheimhouding kan worden 
opgelegd aangaande bijzonderheden, de laatstbedoelde onder
neming betreffende, zulks met de sanctie, vermeld in dit 
artikel? 

Vastgesteld 20 januari 1967. 
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1) Zie voetnoot op blz. 1. i) Zie voetnoot op blz. 1. 


