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[LOGO]  Den Haag, 2 december 1997   
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor SZW  
 
 
 
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25369 Wijziging van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen in verband met 

het vergroten van de effectiviteit van de wet (Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden)  
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 27 november 1997 
aangenomen. De fractie CD stemde tegen. 
 
 

Art I ond Z 
10 (Van Middelkoop) 
De looptijd van de Wet-Samen is wettelijk vastgesteld op 5 jaar. Dat is betrekkelijk kort, gelet op 
het structurele karakter van de zeer slechte arbeidsmarktpositie van personen uit 
minderheidsgroepen. Derhalve wordt voorgesteld om, met handhaving van de wettelijke looptijd van 
5 jaar, de minister de mogelijkheid te geven om eenmaal de looptijd te verlengen met 2 jaar. 
Aangenomen. Tegen: CD 
 

Art I ond D 
13 (Van Dijke) 
Voor de stimulering van arbeidsdeelname van minderheden is het niet noodzakelijk dat inzicht 
bestaat in het functieniveau van werknemers. Het ontslaan van werkgevers van de verplichting om 
dit te registreren is volledig in lijn met één van de doelstellingen van het onderhavige wetsvoorstel, te 
weten beperking van de administratieve belasting van werkgevers. 
Verworpen. Voor: SGP RPF 
 
Art 2 
11 (Apostolou) 
Het doen van onderzoek naar het aanstellings-, bevorderings- en ontslagbeleid, alsmede naar de 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, die de deelname van minderheden aan het 
arbeidsproces belemmeren, kan een wezenlijke bijdrage leveren aan een op de instroom van 
minderheden gericht wervings- en selectiebeleid. In de handleiding ter ondersteuning van deze wet 
dient aandacht te worden besteed aan praktische tips aan werkgevers met betrekking tot de 
instroom en het wervings- en selectiebeleid. 
Ingetrokken. 
 

16 Rabbae ("contract compliance") 
Verworpen. Voor: GL 
 
17 Bakker  
Afgevoerd. 
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14 Apostolou 
Afgevoerd. 
 
15 Apostolou 
Afgevoerd. 
 


