
 
    coc nederland 

bezoekadres:  Nieuwe Herengracht 49,  1011 rn, amsterdam 

postadres:  postbus 3836,  1001 ap  amsterdam 

telefoon 020 – 623 45 96    fax 020 – 626 77 95 

internet:  www.coc.nl  e-mail info@coc.nl 

 

      

 

 

ref.nr.: 18.075 / 6.30.1 Amsterdam, 18 december 2018 

 

 

betreft: I.v.m. proc. verg BZK - Herhaald verzoek tot verbreding onderzoek naar ‘homolijsten’  

 

Geachte woordvoerders LHBTI-emancipatie en BZK, 

 

De minister van BZK is voornemens onderzoek te laten doen naar de zogenaamde ‘homolijsten’: lijsten van 

sollicitanten die halverwege de vorige eeuw werden afgewezen voor een baan als ambtenaar omdat ze 

homoseksueel zouden zijn. Wij vinden het positief dat de regering dit onderzoek gaat uitvoeren, maar stelden 

op 5 oktober per brief (bijlage) voor om de onderzoeksopzet te verbreden. 

 

In een brief van 17 december 2018 reageert de minister, op verzoek van uw Kamer, op ons voorstel. Ze stelt 

dat het verzoek van het COC ‘vooruit loopt’ op de uitkomst van het onderzoek dat zij wil laten verrichten. Wij 

kunnen ons haast niet anders voorstellen dan dat hier sprake is van een misverstand. Ons voorstel gaat immers 

over verbreding van de onderzoeksopzet. Als daarmee wordt gewacht tot na voltooiing van het onderzoek, is 

het eenvoudigweg te laat.  

 

Wij vragen u daarom de minister van BZK bij de procedurevergadering van 20 december a.s. 

opnieuw te verzoeken tot verbreding van de onderzoeksopzet.  

 

Dat betekent wat ons betreft dat ook de handelswijze van de zedenpolitie jegens homoseksuelen wordt 

onderzocht, evenals vervolging op grond van het discriminerende artikel 248 bis Wetboek van Strafrecht voor 

homoseksuele contacten met personen tussen de 16 en 21 jaar.  

 

Waarom het onderzoek verbreden 

De minister wil onderzoek doen naar de ‘homolijsten’, waarbij het alleen gaat om de rol van de overheid als 

werkgever. Door uitsluitend te kijken naar de rol van de overheid als werkgever, blijven twee cruciale en nauw 

verwante onderwerpen buiten beeld: de handelswijze van de zedenpolitie jegens homoseksuelen en 

veroordeling van homoseksuelen op grond van het discriminerende artikel 248bis. Juist vanwege dit 

strafwetsartikel en de handelswijze van de zedenpolitie kwamen mensen vaak op homolijsten terecht.   

 

Artikel 248bis bepaalde tot 1971 dat homoseksuele contacten met personen tussen de 16 en de 21 jaar 

strafbaar waren, terwijl heteroseksuele contacten met personen van die leeftijd wel waren (en zijn) toegestaan. 

Op grond van het artikel zijn zo’n 2500 mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie tot zes maanden. 

De strafbaarheid leidde decennia lang tot persoonlijke drama’s in de levens van veel homoseksuelen.  

 

De (zeden)politie viel in een groot deel van de vorige eeuw personen lastig die (mogelijk) homoseksueel waren, 

terwijl deze mensen niets hadden misdaan. Men legde zonder rechtsgrond kaartsystemen en fotoalbums aan van 

vermoedelijke homoseksuelen. Werkgevers, ouders en verhuurders werden over iemands (vermoedelijke) 

homoseksualiteit geïnformeerd, met ingrijpende consequenties voor het persoonlijk leven.  

 

De handelswijze van de overheid als werknemer, de handelswijze van de zedenpolitie en artikel 248 bis kunnen 

volgens ons niet goed los van elkaar worden gezien. Het betreft bovendien in alle gevallen onrechtvaardig en 

discriminerend handelen van de overheid tegenover homoseksuelen. We stellen voor dat de regering, net als 

bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, nu schoon schip maakt en een breed onderzoek instelt dat zich niet 

beperkt tot de rol van de overheid als werkgever. 
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We hopen dat u de minister zal vragen om een aangepaste onderzoeksopzet naar de Kamer te sturen en u te 

informeren welke organisaties zijn benaderd om het onderzoek uit te voeren.  

Mocht u nog vragen hebben over deze brief, neem dan contact met ons op (Philip Tijsma, manager Public 

Affairs, tel. 06 - 471 60 630).    

 

Met vriendelijke groet, 

 

Astrid Oosenbrug 

Voorzitter COC Nederland  

i.a.a.: 

- De minister van BZK 

- De minister van OCW 

 


