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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. Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen) tot de minister van Justitie over “de 
 inwerkingtreding van de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie 
 van de gedetineerden” (nr. 118) 

  (gehouden in de openbare vergadering van de Commissie voor de Justitie van 1 april 2014) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 53 118/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen) 
- een eenvoudige motie door Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) en Benoît Drèze (cdH) 

 
De eenvoudige motie wordt aangenomen met 89 stemmen tegen 44 

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

 
- Dhr. Theo Francken (N-VA) tot de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 
 Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van 
 Justitie over “de humanitaire regularisatie van (ex)gevangenen en de instructie om de 
 intrekking van dit verkregen verblijf te onderzoeken” (nr. 119) 

  (gehouden in de openbare vergadering van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene 
  Zaken en het Openbaar Ambt van 2 april 2014) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 53 119/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Sarah Smeyers (N-VA) en Theo Francken (N-VA) 
- een eenvoudige motie door Frank Wilrycx (Open Vld) 

 
De eenvoudige motie wordt aangenomen met 87 stemmen tegen 44 

 
 


