
 
De Kamer online - 54 / 49 

 

NNaaaammsstteemmmmiinnggeenn  oovveerr  ddee  mmoottiieess    
 
 
 
De eenvoudige motie is een motie die er zonder meer toe strekt over te gaan tot de orde van 
de dag.  De eenvoudige motie heeft van rechtswege voorrang op alle andere moties, met 
uitzondering van de motie van vertrouwen.  De aanneming van een eenvoudige motie heeft tot 
gevolg dat alle andere moties vervallen (art.92bis Rgt van de Kamer). 
 
Zijn er verscheidene moties van aanbeveling over hetzelfde onderwerp ingediend, dan hebben 
de moties ingediend door interpellanten bij de stemming van rechtswege voorrang op de 
moties ingediend door andere leden.  Binnen elk van beide categorieën wordt de volgorde van 
stemming bepaald door de volgorde van indiening.  
 
 
 

STEMMINGEN : 
 

 
1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van : 

 
- mevrouw Barbara Pas tot de staatsminister voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, 

Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, 
toegevoegd aan de minister van Financiën, over “het verrichten van een historische 
studie naar de dynamitering van de Ijzertoren” (nr. 92) 

(gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw van 
8 december 2015) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 54 092/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Barbara Pas (VB) 
- een eenvoudige motie door Patricia Ceysens (Open VLD), Leen Dierick (CD&V), 
 Benoît Friart (MR) en Johan Klaps (N-VA) 

 
De eenvoudige motie wordt aangenomen met 90 stemmen tegen 47 

 
 
 
2. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van : 

 
- de heer Georges Gilkinet tot de minister van Justitie, over “de behandeling door Justitie 

van de door de CFI overgezonden dossiers die ernstige aanwijzingen bevatten van de 
financiering van het terrorisme” (nr. 93) 

(gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Justitie van 9 december 2015) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 54 093/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) 
- een eenvoudige motie door Sonja Becq (CD&V), Philippe Goffin (MR), 
 Egbert Lachaert (Open VLD) en Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) 

 
De eenvoudige motie wordt aangenomen met 84 stemmen tegen 51 en 3 onthoudingen 

 


