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Vaststelling van algemene bepalingen omtrent de 
bestraffing van schending van geheimen 
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Nr. 6 

(De vroegere stukken zijn gedrukt 
in de zitting 1965—1966) 

Het verheugt de ondergetekende, dat verscheidene leden van 
de vaste Commissie voor Justitie het nieuwe wetsontwerp in 
vergelijking met het ingetrokken ontwerp nr. 3030 een ver
betering achten en de indiening ervan dan ook met instemming 
begroeten. 

Een deel van de commissie is blijkens het voorlopig verslag 
van oordeel, dat de ondergetekende in de memorie van toe
lichting bij het nieuwe wetsvoorstel onvoldoende heeft ge
motiveerd, waarom het ontwerp nr. 3030 is ingetrokken. Dit 
oordeel kan de ondergetekende niet delen. In de memorie van 
toelichting heeft hij immers duidelijk gesteld, dat en waarom 
hij er bezwaar tegen heeft de gewenste unificatie van de straf
bepalingen tegen geheimschending te verwezenlijken door een 
strafbedreiging die niet alleen is gericht tegen het opzettelijk 
bekendmaken van een geheim, maar ook tegen het te kort 
schieten in de voor het bewaren ervan vereiste zorgvuldigheid. 
Sinds de Hoge Raad in het z.g. Cicero-arrest, dat in de memo
rie van toelichting is genoemd, het voorwaardelijk opzet uit
drukkelijk bij het begrip opzet heeft ingelijfd, staat het buiten 
twijfel, dat de sprekende gevallen van onzorgvuldigheid ten 
opzichte van geheimen, welke vóór 1954 straffeloos bleven, 
voor zover de wetgever niet mede in de strafbaarstelling van 
culpoze schending had voorzien, onder het bereik van de straf
bepalingen tegen opzettelijke bekendmaking zijn gekomen. De 
werkingssfeer van de bepalingen tegen aan schuld te wijten 
geheimschending is daardoor aanzienlijk verkleind. 

De ondergetekende meent, dat de gevallen van onzorgvuldig
heid, waarop de culpabepalingen thans nog van toepassing 
zijn, zelden voor een strafrechtelijke repressie in aanmerking 
komen. Slordigheid, loslippigheid en andere vormen van on
opzettelijk handelen mogen slechts dan als misdrijf worden 
strafbaar gesteld, wanneer zij blijk geven van een verwerpelijke 
mentaliteit bij de dader of zeer waardevolle rechtsgoederen 
krenken die zonder het toepassen van strafsancties niet vol
doende kunnen worden beschermd. Van zulk een mentaliteit 
is geen sprake, wanneer de geheimhouder het geheim onop
zettelijk (dat betekent, gelet op de nieuwe rechtspraak, zelfs 
zonder dolus eventualis) heeft prijsgegeven; in de gevallen 
van de z.g. bewuste schuld kan men hoogstens zeggen, dat de 
bewaarder van het geheim het risico dat het een onbevoegde 
ter ore zou komen, heeft onderschat, terwijl in de gevallen 
van onbewuste schuld de drager van het geheim dit risico niet 
eens heeft gezien. 

Door het schenden van een geheim kan een zeer belangrijk 
rechtsgoed worden gekrenkt. Niet alle geheimen die door de 
strafwet worden beschermd, zijn echter gelijkwaardig. Bij het 
bewaren van vertrouwelijke gegevens uit de persoonlijke levens
sfeer zijn geheel andere belangen betrokken dan bij het be
waren van bedrijfsgeheimen. De persoonlijke geheimen worden 
door het huidige artikel 272 Sr. slechts tegen opzettelijke 
schending beschermd. Dat deze regeling niet meer toereikend 
zou zijn, is de ondergetekende niet gebleken. De geestelijke 
raadsman, de arts, de advocaat, de notaris en de andere confi-
dents nécessaires plegen hun geheimhoudingsplicht zeer ernstig 
op te vatten. Een maatschappelijke behoefte de strafbedreiging 
van artikel 272 Sr. in dier voege te verruimen, dat deze ook 
culpoze handelingen van deze vertrouwenspersonen gaat be-
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strijden, heeft zich niet gemanifesteerd. De ondergetekende 
meent dit te mogen toeschrijven aan de hoog ontwikkelde be
roepsethiek die voor de klassieke geheimhouders geldt. Tegen 
inbreuken op deze ethiek kunnen zo nodig tuchtrechtelijke 
maatregelen worden genomen, waarvan vooral het sociale effect 
in de kring der beroepsgenoten zich pijnlijk doet gevoelen. 

In de sector van de bedrijfsgeheimen placht de wetgever 
over het algemeen niet te volstaan met het strafbaar stellen 
van opzettelijke bekendmaking. De verklaring hiervoor kan 
zeker niet zijn, dat de hierbij betrokken belangen hoger moeten 
worden gewaardeerd dan die van de personen die zich in 
geestelijke, lichamelijke of maatschappelijke nood tot een van 
de onder artikel 272 Sr. begrepen geheimhouders wenden. In 
een groot aantal bijzondere wetten worden geheimhoudings
plichten aan overheidsdienaren, vooral inspectieambtenaren, 
opgelegd, niet zozeer omdat het belang van de burgers bij 
geheimhouding op zich zelf zo hoog moet worden gewaar
deerd, dat ook onzorgvuldigheid in de bewaring van de ver
kregen gegevens tot misdrijf moet worden gestempeld, als wel 
om de medewerking van de justitiabelen te verkrijgen bij het 
instellen van controles en het inwinnen van informaties en het 
daardoor voor de overheid gemakkelijker te maken haar taak 
te vervullen. De gewoonte om administratiefrechtelijke wetten 
met strafbepalingen tegen culpoze geheimschending toe te 
rusten is evenwel ontstaan, vóórdat het voorwaardelijk opzet 
in de rechtspraak expliciete erkenning vond. In 1954 heeft 
deze methode van wetgeving haar zin dan ook grotendeels ver
loren, omdat de meest laakbare gevallen van zorgeloosheid 
toen expressis verbis onder het opzet zijn gebracht. Voor de 
onzorgvuldigheden van minder ernstige aard past in het alge
meen de kwalificatie tot misdrijf niet. Nog daargelaten, dat 
een aantal in bijzondere wetten beschermde „geheimen" daar
voor niet belangrijk genoeg is, biedt het tuchtrecht, waaraan 
bijna alle tot geheimhouding verplichte personen onderworpen 
zijn, voldoende mogelijkheden tot repressie. Hiermee kunnen, 
met name jegens ambtenaren, en dat is de categorie waarom het 
hier vooral gaat, gevoelige sancties worden getroffen. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn de bezwaren van de 
ondergetekende tegen wetsontwerp nr. 3030 niet gebaseerd op 
een ontwikkeling die zich na de parlementaire behandeling van 
dat ontwerp in de Tweede Kamer zou hebben voorgedaan, 
maar op een jurisprudentiële ontwikkeling van het begrip 
opzet in het strafrecht, welke gedurende die behandeling niet 
de aandacht heeft getrokken. 

Aangezien wetsontwerp nr. 3030, toen de ondergetekende 
de portefeuille van Justitie aanvaardde, reeds bij de Eerste 
Kamer aanhangig was en dus niet meer kon worden gewijzigd, 
stond de ondergetekende voor de keuze dat ontwerp, waar
tegen hij ernstige bezwaren had, voor zijn verantwoordelijkheid 
te nemen of de vervanging ervan door een nieuw wetsontwerp 
te bevorderen. Hij heeft voor het laatste gekozen. 

Ingevolge artikel 125 van de Grondwet blijft de Koning be
voegd een van regeringswege gedaan wetsvoorstel in te trekken, 
zolang de Eerste Kamer daarover nog niet heeft beslist. Van 
deze, in de Grondwet noch in het ongeschreven staatsrecht ge
clausuleerde, bevoegdheid is na 1887, het jaar waarin het be
treffende artikel in de Grondwet is gekomen, herhaaldelijk ge
bruik gemaakt. De ondergetekende kan overigens de mening 
van verscheidene leden delen, dat het intrekken van een reeds 
door de Tweede Kamer aanvaard wetsontwerp duidelijk ver
antwoord moet zijn. Hij heeft die duidelijkheid betracht in de 
memorie van toelichting. Niettemin is hij thans gaarne op de 
gestelde vragen ingegaan ten einde nog bestaande twijfel weg 
te nemen. 

In het voorlopig verslag wordt door enige leden betoogd, dat 
de bescherming van de burgers tegen het prijsgeven van hun 
geheimen in vergelijking met het vorige wetsontwerp wordt 
verminderd. In antwoord hierop moge de ondergetekende er 
nog eens de aandacht op vestigen, dat het thans voorgestelde 
artikel 272 Sr., evenals het overeenkomstige artikel in het in
getrokken ontwerp, mede betrekking heeft op culpa, zij het dat 
het nieuwe artikel slechts rekening houdt met culpa ten aanzien 
van de wederrechtelijkheid, doch ten aanzien van de hande

ling zelf opzet blijft vereisen. Het nieuwe artikel is dus, in 
tegenstelling tot zijn voorganger, niet van toepassing op die
gene, die, terwijl hij weet of behoort te weten, dat hij tot geheim
houding verplicht is, zonder (voorwaardelijk) opzet een gereim 
in verkeerde handen laat komen. Men kan dit een vermindering 
noemen van de bescherming die de wet aan de burgers ver
leent, mits men niet voorbijziet aan het feit, dat strafvervol
gingen ter zake van culpoze geheimschendingen, in de gevallen 
waarin deze onder strafsanctie zijn geplaatst, zelden of nooit 
voorkomen. De ondergetekende gelooft niet, dat de preventieve 
kracht van de strafsanctie in deze gevallen zoveel groter is dan 
op andere terreinen van het strafrecht, waar het wel nodig blijkt 
de strafbedreiging tegen culpoos handelen te effectueren. Naar 
zijn mening is de oorzaak van het genoemde feit veeleer hierin 
gelegen, dat culpoze geheimschending sporadisch voorkomt en 
dat, in de weinige gevallen waarin zij voorkomt, het verwijt zo 
gering wordt geacht, dat hetzij geen aangifte wordt gedaan, 
hetzij van strafvervolging wordt afgezien, het laatste al dan niet 
onder voorwaarde dat een disciplinaire sanctie zal worden toe
gepast. 

Bij de behandeling van wetsontwerp nr. 3030 is van de zijde 
van degenen die tegen een algemene strafbaarstelling van cul
poze geheimschending bezwaar hadden, betoogd, dat zulk een 
strafbaarstelling in bepaalde gevallen nodig kan zijn, met name 
wanneer de burger gedwongen wordt zeer vertrouwelijke ge
gevens te verstrekken aan personen die hij niet zelf heeft uit
gekozen. Als voorbeeld is daarbij de toepassing van de Wet op 
de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid genoemd. 

Ondergetekende is aan dit aspect van het vraagstuk niet 
voorbijgegaan. Op grond van de overweging, dat buiten de 
kring van de klassieke geheimhouders niet iedereen op wie 
een geheimhoudingsplicht rust zich hiervan steeds rekenschap 
geeft, heeft hij in het nieuwe artikel 272 Sr. ook het element 
culpa opgenomen en wel met betrekking tot de verplichting tot 
zwijgen. Een ambtenaar van een Raad van Arbeid die vertrou
welijke gegevens, waarover hij ex officio beschikt, met zijn 
buurman bespreekt, zal ook in de toekomst vervolgd kunnen 
worden, zelfs als hij niet heeft beseft dat hij daarover behoorde 
te zwijgen. Verder moet de wetgever naar het oordeel van de 
ondergetekende niet gaan. Met name dient de wet geen straf 
te bedreigen tegen de genoemde ambtenaar, indien hij in een 
gesprek met zijn buurman zijn mond voorbijpraat. De klassieke 
geheimhouders zijn in zulk een geval evenmin strafbaar. Welis
waar is de patiënt of cliënt die hen raadpleegt rechtens ver
plicht zijn noden aan hen kenbaar te maken, maar hij is om 
genezing, raad of bijstand te verkrijgen daartoe wel genood
zaakt. De hulp van de confidents nécessaires is voor hen die er
om vragen onmisbaar. Het zou zelfs met het algemeen belang 
in strijd zijn. indien deze hulp niet zou worden gezocht (aldus 
o.a. H.R. 23 juni 1961, N.J. 1964, 170). 

In het hierboven aangehaalde voorbeeld is sprake van het 
mededelen van geheimen aan personen die men niet zelf heeft 
uitgekozen. Dwingt deze omstandigheid misschien ertoe tegen 
deze personen verder reikende sancties te bedreigen dan tegen 
de klassieke geheimhouders? De ondergetekende beantwoordt 
deze vraag ontkennend. Ook de klassieke geheimhouders krij
gen in menig geval kennis van de geheimen van een ander, zon
der dat zij uitdrukkelijk door de drager zijn aangezocht. Het 
meest sprekende voorbeeld is de toegevoegde raadsman, maar 
men kan ook denken aan de door de rechtbank aangewezen 
boedelnotaris in geval van onenigheid over de scheiding en 
deling van een nalatenschap en aan de arts die bijstand ver
leent aan een verkeersslachtoffer dat het bewustzijn heeft ver
loren. 

Over de bescherming van bedrijfsgeheimen (meestal zal een 
mededelingsplicht daarop betrekking hebben) is eerder in deze 
memorie reeds gesproken. 

Volledigheidshalve merkt de ondergetekende nog op, dat op 
het zeer bijzondere terrein van de staatsgeheimen de bestaande 
culpabepalingen gehandhaafd blijven (artikel 98b Sr.). 

Behalve in het Besluit herstel rechtsverkeer, het Besluit Vij
andelijk Vermogen, de Wet herstel vermogensovergang Rijks-
markengebied en de Wet op de justitiële documentatie komt in 
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alle wetten, die in het unificatieontwerp worden genoemd, een 
strafbepaling tegen culpoze geheimschending voor. Daarnaast 
vindt men zulk een strafbepaling in artikel 98b Sr. ter be
scherming van de staatsgeheimen. In de nieuwe fiscale wet
geving, t.w. de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 
1959, 301) en de Algemene wet inzake douane en accijnzen 
(Stb. 1961, 31), zijn geen strafbepalingen tegen geheimschen
ding opgenomen, zodat de door deze wetten bestreken terreinen 
door artikel 272 Sr. worden beheerst. 

Deze memorie gaat vergezeld van een nota van wijzigingen 
die enkele correcties aanbrengt in de lijst van wetten die onder 
de noemer van het gewijzigde artikel 272 Sr. worden gebracht. 

De Minister van Justitie, 

SAMKALDEN. 


