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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 interpellaties van : 

 
- Dhr. Tanguy Veys (VB) tot de minister van Overheidsbedrijven en 
 Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over “de illegale forfaitaire 
 vergoeding van 9.900 euro die NMBS-Ombudsman Guido Herman jaarlijks van de 
 NMBS-Holding ontvangt” (nr. 078) 

  (gehouden in de openbare vergadering van de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de  
  Overheidsbedrijven van 29 januari 2013) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 53 078/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Tanguy Veys (VB) 
- een eenvoudige motie door Linda Musin (PS) en Jef Van den Bergh (CD&V) 

 
De eenvoudige motie wordt aangenomen met 73 stemmen tegen 51 

 

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

 
- Dhr. Tanguy Veys (VB) tot de minister van Overheidsbedrijven en 
 Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over “de aanhoudende 
 problemen met de Fyra” (nr. 080) 

  (gehouden in de openbare vergadering van de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de  
  Overheidsbedrijven van 29 januari 2013) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 53 080/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Tanguy Veys (VB) 
- een eenvoudige motie door Linda Musin (PS), Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) en 
Jef Van den Bergh (CD&V) 

 
De eenvoudige motie wordt aangenomen met 74 stemmen tegen 51 

 
 


