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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. Alain Mathot (PS) tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “de 
 verhoging van het remgeld bij bepaalde raadplegingen in verband met kinderwelzijn”  
 (nr. 028) 

  (gehouden in de openbare vergadering van de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
  maatschappelijke Hernieuwing van 31 maart 2015) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 54 028/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Alain Mathot (PS) 
- een eenvoudige motie door Nathalie Muylle (CD&V), Valerie Van Peel (N-VA), Luc 
 Gustin (MR) en Dirk Janssens (Open Vld) 

 
De eenvoudige motie wordt aangenomen met 82 stemmen tegen 55 

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

- Mevr. Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) tot de minister van Middenstand, Zelfstandigen, 
 KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over “de aanmoediging om vlees te 
 eten” (nr. 032) 

  (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 31 maart 2015) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 54 032/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) 
- een eenvoudige motie door Rita Gantois (N-VA) en Benoît Friart (MR) 

 
De eenvoudige motie wordt aangenomen met 83 stemmen tegen 46 en 9 onthoudingen 

 
 
 


