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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 Catherine Fonck tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over 
“de verkoop van medische producten in de supermarkten” (n° 279) 

 
(gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing van 16 oktober 2018) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 54 279/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Catherine Fonck (cdH) 
- een eenvoudige motie werd ingediend door Dirk Janssens (Open VLD) 
 
 

De eenvoudige motie wordt aangenomen met 77 stemmen tegen 57 en 1 onthouding 

 
 

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

- mevrouw Karine Lalieux tot de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame 
Ontwikkeling over “de elektriciteitsvoorzieningszekerheid” (n° 281) 

 
(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 
17 oktober 2018) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 54 281/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Karine Lalieux (PS) 
- een eenvoudige motie werd ingediend door Benoît Friart (MR), Leen Dierick (CD&V) en 
 Bert Wollants (N-VA) 
 
 

De eenvoudige motie wordt aangenomen met 77 stemmen tegen 58 en 1 onthouding 

 
 


