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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 interpellaties van : 

 
- Dhr. Tanguy Veys (VB) tot de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en 
 Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over “de aanpak van de 
 agressie op de trein en in de stations” (nr. 032) 

  (gehouden in de openbare vergadering van de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de  
  Overheidsbedrijven van 2 mei 2012) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 53 032/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Tanguy Veys (VB) 
- een eenvoudige motie door David Geerts (sp.a), Luk Van Biesen (Open Vld), Jef Van 
 den Bergh (CD&V), Colette Burgeon (PS) en Josy Arens (cdH) 

 
De eenvoudige motie wordt aangenomen met 82 stemmen tegen 50 en 1 onthouding 

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

 
- Mevr. Veerle Wouters (N-VA) tot de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale 
 en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister over “de meldingsplicht van 
 handelaren en dienstverstrekkers aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking 
 (CFI)” (nr. 034) 

  (gehouden in de openbare vergadering van de Commissie voor de Financiën en de Begroting van 2 mei 
  2012) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 53 034/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Veerle Wouters (N-VA) 
- een eenvoudige motie door Dirk Van der Maelen (sp.a) 

 
De eenvoudige motie wordt aangenomen met 82 stemmen tegen 46 en 1 onthouding 
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3. over de moties ingediend tot besluit van de interpellaties van : 

 
- Dhr. Olivier Maingain (FDF) tot de minister van Justitie over “de kritiek van een lid van 
uw meerderheid op de budgettaire keuzes inzake justitie” (nr. 035) 

  (gehouden in de openbare vergadering van de Commissie voor de Justitie van 2 mei 2012) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 53 035/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Olivier Maingain (FDF) 
- een eenvoudige motie door Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) 

 
De eenvoudige motie wordt aangenomen met 82 stemmen tegen 51 en 1 onthouding 

 
 
 
 


