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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 Muriel Gerkens tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “de 
vereisten die zullen worden opgelegd aan de diensten voor alternatieve zorg aan 
bejaarden (protocol 3)” (n° 268) 

 
(gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing van 19 juni 2018) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 54 268/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) 
- een eenvoudige motie werd ingediend door Dirk Janssens (Open VLD) 
 
 

De eenvoudige motie wordt aangenomen met 77 stemmen tegen 55 en 3 onthoudingen 

 
 

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

- mevrouw Karine Lalieux tot de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over “de vluchten boven Brussel” 
(n° 270) 

 
(gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven van 20 juni 2018) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 54 270/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Karine Lalieux (PS) 
- een eenvoudige motie werd ingediend door Jean-Jacques Flahaux (MR) 
 
 

De eenvoudige motie wordt aangenomen met 76 stemmen tegen 54 en 3 onthoudingen 

 


