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Aanleiding 
• Half augustus hebt u een eerste concept van de Emancipatienota met de 

maatregelenbijlage ontvangen. U hebt daar opmerkingen op genoteerd. 
Ook zijn de stukken interdepartementaal (ambtelijk) afgestemd. 

• Hierbij ontvangt u een nieuwe versie van de stukken, waarin wij uw 
opmerkingen hebben verwerkt en waarin ook de interdepartementale 
afstemming is verwerkt.  

• Deze versie is nog niet langs het MTDE (maandag 12 september) 
geweest. Evt. fundamentele wijzigingen voortvloeiend uit het MTDE zullen 
maandag 12 september gedeeld worden. Op deze manier ontvangt u een 
versie in de weekendtas. Dit proces is afgesproken met  

 
• In grote lijnen is ons beeld: wij zijn blij met wat er is bereikt. Het is gelukt 

over veel onderwerpen interdepartementaal overeenstemming te bereiken 
en concrete maatregelen inclusief tijdsbepaling op te nemen. Deze 
Emancipatienota is daarmee concreter dan vorige. Er zijn echter ook 
enkele punten waarmee wij niet of minder gelukkig zijn, zie hieronder. 

• U spreekt D.DE hier 14 september 12.30-13.30 over.  

Punten voor overleg 
Op 14 september a.s. overleggen wij graag met u over de volgende punten: 

1. Deze nieuwe versie van de stukken 
2. Enkele vragen die wij nog hebben bij uw opmerkingen  
3. Een aantal punten waarop interdepartementaal ambtelijk geen 

overeenstemming is bereikt en waarover wij graag van u vernemen of u 
de discussie wilt opschalen door met collega-bewindspersonen te spreken. 
Als u wilt opschalen gebeurt dit eerst via de DG. 

4. Aandachtspunten die wij mondeling zullen toelichten: veiligheid lhbtiq+, 
meerouderschap en wettelijke acceptatieplicht voor scholen.   

Toelichting 
Financiën  

• Er heeft afstemming plaatsgevonden met DG-control ( ) over 
de dekking uit artikel 25 OCW begroting. De andere genoemde 
maatregelen zijn gedekt bij andere departementen, behalve sommige van 
de nog openstaande bespreekpunten zoals hieronder (Ad. 3) vermeld.  

• Zie ook het overzicht aan het slot van deze nota waarin nog enkele 
financiële onzekerheden staan vermeld. Wij achten deze onzekerheden 
verantwoord. 

Emancipatie 

Van 
 

 

Datum 
02 september 2022 

Referentie 
 

Bijlagen 
Oude versie van de nota met 
opmerkingen MOCW 

Nieuwe versie van de nota met 
maatregelenbijlage in track 
changes 

Nieuwe versie van de nota 
schoon 

Nieuwe versie van de 
maatregelenbijlage met track 
changes 

Nieuwe versie van de 
maatregelenbijlage schoon 
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