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Wi j Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Neder landen, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het wensel i jk is voor de vor-

ming van een beleid met betrekking tot de emancipat ie en voor de samen-
hang daarin dat de Regering zich doet bijstaan door een vast college van ad-
vies en bi jstand; 

Gelet op artikel 87 van de Grondwet ; 
Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 

Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, geli jk Wi j goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

§ 1. Begripsomschrijving 

Artikel 1 

Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet word t verstaan onder: 
a. Onze minister: Onze minister, belast met de coördinat ie van het eman-

cipat iebeleid; 
b. emancipat iebeleid: beleid van de overheid met betrekking tot de eman-

cipatie van v rouwen, daarbi j mede betrokken de gevolgen daarvan voor de 
posit ie van mannen en voor de samenleving als geheel ; 

c. de raad: de Emancipat ieraad, bedoeld in artikel 2. 

§ 2. Taak 

Artikel 2 

Er is een Emancipat ieraad, die aan Onze minister of ministers die het aan-
gaat desgevraagd of eigener beweging advies ui tbrengt over het emancipa-
t iebeleid van de Regering in het algemeen en de samenhang van voorzienin-
gen en maatregelen van emancipat iebeleid in het bijzonder. 
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Artikel 3 

1. De minister die het als eerst-verantwoordelijke aangaat, vraagt tijdig 
het advies van de raad over alle belangrijke voornemens, specifiek gericht 
op de emancipatie van vrouwen alsmede over die belangrijke voornemens, 
die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de positie van vrouwen en de 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen. 

2. Indien naar het oordeel van de minister die het als eerst-verantwoorde-
lijke aangaat, de omstandigheden zich verzetten tegen het vragen van ad-
vies, doet deze dit onder opgave van redenen aan de raad weten. 

3. De in het eerste lid bedoelde aanvragen worden door de minister die de 
aanvrage verricht, openbaar gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. 

4. Het bepaalde in het derde lid vindt geen toepassing indien op grond 
van de bepalingen van de Wet openbaarheid van bestuur de openbaarma-
king van het advies achterwege zal blijven. 

5. Bij het vervullen van zijn taak schenkt de raad aandacht aan de verhou-
ding van het landelijk emancipatiebeleid tot het emancipatiebeleid op pro-
vinciaal en gemeentelijk niveau. 

§ 3. Samenstelling 

Artikel 4 

1. De raad bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste dertien leden, 
waaronder de voorzitter. 

2. De voorzitter en de overige leden van de raad worden door Ons op 
voordracht van Onze minister in overeenstemming met het gevoelen van 
de Raad van ministers, benoemd en ontslagen. 

3. Voor benoeming tot lid van de raad komen in aanmerking personen die 
kennis en inzicht hebben met betrekking tot de problematiek van de emanci-
patie van vrouwen en de daarmee samenhangende maatschappelijke pro-
blemen, hetzij in het algemeen, hetzij op een bepaald gebied, en van wie me-
de op grond van hun werkzaamheid op het terrein van de emancipatie of 
hun betrokkenheid daarbij, dan wel uit anderen hoofde voor de advisering 
over het emancipatiebeleid van de Regering een goede inbreng kan worden 
verwa' ' '.. 

4. Bij de benoeming wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de 
geestelijke en maatschappelijke stromingen, zoals die in Nederland aanwe-
zigzijn. 

5. Bij het openvallen van een plaats als voorzitter of ander lid van de raad 
draagt Onze minister zorg voor het openbaar maken van de vacature. Onze 
minister nodigt daarbij een ieder, die voor de vervulling van die vacature in 
aanmerking wenst te komen, of een ander daarvoor in aanmerking wenst te 
brengen, uit dit binnen een aan te geven tijd aan Onze minister te berichten. 

Artikel 5 

1 . De voorzitter en de overige leden van de raad worden benoemd voor 
ten hoogste vier jaren. Na afloop van deze termijn kunnen zij éénmaal voor 
ten hoogste vier jaren worden herbenoemd. 

2. Degene die tot lid is benoemd ter vervulling van een tussentijds open-
gevallen plaats, treedt af op het ogenblik, waarop degene in wiens plaats hij 
of zij is benoemd, had moeten aftreden. 

Artikel 6 

De raad wijst uit zijn midden één of meer plaatsvervangende voorzitters 
van de raad aan. 
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§ 4. Inrichting en werkwijze 

Artikel 7 

1. De raad kan ten behoeve van de vervul l ing van zijn taak commiss ies in-
stel len, die hem advies ui tbrengen of verslag doen. Daarin kunnen ook ande-
ren dan leden van de raad zitt ing hebben. 

2. Ten aanzien van de deelneming in zijn commiss ies door ambtenaren 
tot wier funct ie behoort het adviseren van de minister onder wie zij ressorte-
ren, over het emancipat iebeleid, behoeft de raad de toes temming van het 
desbetreffende bevoegd gezag. Deze ambtenaren hebben in de commiss ies 
een adviserende stem. 

Artikel 8 

1. De raad betrekt bij de ui tvoer ing van zijn taak mede de openbare advie-
zen en studies, ui tgebracht door andere instanties. 

2. De raad kan zich wenden tot overheidsdiensten, openbare en part icu-
liere instel l ingen en groeper ingen voor het verkr i jgen van de in format ie die 
hij behoeft. Ten aanzien van overleg met ambtenaren behoeft de raad de 
toes temming van het desbetreffende bevoegd gezag. 

3. De raad draagt zorg dat Onze minister en de minister die het als eerst-
verantwoordel i jke aangaat t i jd ig in kennis worden gesteld van een voorne-
men van de raad eigener beweging advies uit te brengen. 

Artikel 9 

1. Onze minister voegt aan de raad voor de ui tvoer ing van zijn taken een 
bureau toe. 

2. Wi j benoemen en ontslaan, op voordracht van Onze minister, de raad 
gehoord , de secretaris, tevens hoofd van het bureau. 

3. Onze minister benoemt en ontslaat de medewerkers van het bureau. 
4. De secretaris en de medewerkers van het bureau kunnen niet tevens lid 

zijn van de raad. 

Artikel 10 

1. De raad stelt nadere regels voor zijn werkwi jze, in ieder geval betreffen-
de de openbaarheid van zijn vergader ingen en betreffende het bureau. Deze 
nadere regels alsmede wi jz ig ingen daarin treden niet in werk ing dan na 
goedkeur ing door Onze minister. Regels, vastgesteld krachtens het in dit ar-
t ikel l id bepaalde, worden in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. 

2. leder l id van de raad en van de door hem ingestelde commiss ies, die de 
beschikking kri jgt over gegevens waarvan hij het vertrouwel i jk karakter kent 
of redel i jkerwi js moet vermoeden, is verpl icht tot gehe imhoud ing daarvan, 
tenzij uit hoofde van het ambt dat hij bekleedt enig ander voorschr i f t van 
toepassing is. 

Artikel 11 

De raad brengt Ons jaarli jks verslag uit van zijn werkzaamheden en bevin-
d ingen. Onze minister zendt dit verslag ter gelegenheid van de aanbieding 
van de Ri jksbegrot ing aan de beide Kamers der Staten-Generaal. Het verslag 
word t gel i jkt i jd ig openbaar gemaakt. 

Artikel 12 

1. Telkens na een termi jn van ten hoogste vier jaren brengt de raad een 
rapport uit aan Onze minister, waar in de taakvervul l ing van de raad aan een 
onderzoek word t onderworpen en voorstel len kunnen worden gedaan voor 
gewenste verander ingen. 

2. Onze minister draagt zorg voor het openbaar maken van het rapport. 
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Artikel 13 

1. De adviezen, het verslag, bedoeld in artikel 11 , en het rapport , bedoeld 
in artikel 12, worden opgesteld overeenkomst ig het gevoelen van de meer-
derheid van de leden van de raad. Indien een l id een afwi jkende mening 
heeft kan daarvan meld ing worden gemaakt; desgewenst kan dat lid een 
minderheidsnota aan het advies toevoegen. 

2. De raad zendt van zijn adviezen, voor zover niet aan Onze minister uit-
gebracht, afschrift aan Onze minister. 

§ 5. Slotbepaling 

Artikel 14 

Deze wet kan wo rden aangehaald als Wet op de Emancipat ieraad. 

ARTIKEL II 

Artikel 15 

In de eerste volzin van het vi j fde lid van artikel 6 van de Wet geli jke behan-
del ing van mannen en v rouwen (Stb. 1980,86) a lsmede in het tweede en het 
derde lid van artikel 4 van de Wet gelijke behandel ing van mannen en v rou -
wen in de burgerl i jke openbare dienst (Stb. 1980, 384) word t in plaats van de 
woorden «de Emancipat iekommissie gehoord» gelezen: de Emancipat ie-
raad gehoord . 

ARTIKEL III 

Artikel 16 

Deze wet treedt in werk ing op een door Ons te bepalen t i jdst ip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle minister iële depar tementen, autor i te i ten, col leges en ambtenaren, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeur ige u i tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappel i jk Werk, 
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