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Stemmingen over de moties ingediend tot besluit van interpellaties - plenaire vergadering van woensdag 20 juli 2022 
 
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. 
 

Nr. 
stemming 

Interpellatie Minister 
Commissie 

Plenaire 
vergadering 

Moties ingediend Nr. DOC 

Stemming over de eenvoudige motie 

Naamstemming JA NEEN ONTHOUDING 

1 
Van Kathleen Depoorter (N-VA) over 
"De dossierachterstand bij het Fonds 
voor de medische ongevallen" (nr. 292) 

Vice-eersteminister en 
minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid 

Commissie voor 
Gezondheid en 
Gelijke Kansen van 
12 juli 2022. 

 motie van aanbeveling 
door Kathleen Depoorter 

 eenvoudige motie 
door Karin Jiroflée (Vooruit) 

MOT55 
00292/001 

p. 42 
in detail: p. 63 

79 52 0 

2 van Kathleen Depoorter (N-VA) over 
"De coronablunders" (nr. 293) 

Vice-eersteminister en 
minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid 

Commissie voor 
Gezondheid en 
Gelijke Kansen van 
12 juli 2022. 

 motie van aanbeveling 
door Kathleen Depoorter 

 eenvoudige motie 
door Karin Jiroflée (Vooruit) 

MOT55 
00293/001 

p. 43 
in detail: p. 63 

78 52 0 

3 

van Barbara Pas (VB) over "Het 
jaarverslag van de vicegouverneur van 
Brussel en de taalwetovertredingen" 
(nr. 297) 

Minister van Binnenlandse 
Zaken, Institutionele 
Hervormingen en 
Democratische Vernieuwing 

Commissie voor 
Binnenlandse Zaken, 
Veiligheid, Migratie 
en Bestuurszaken 
van 13 juli 2022. 

 motie van aanbeveling 
door Barbara Pas 

 eenvoudige motie 
door Franky Demon (CD&V) 

MOT55 
00297/001 

p. 44 
in detail: p. 64 

86 46 0 

4 Samengevoegd:  

 van Wim Van der Donckt (N-VA) 
over "Het uitblijven van de 
beloofde pensioenhervorming"  
(nr. 304) 

 van Sofie Merckx (PVDA-PTB) 
over "Het uitblijven van de 
pensioenhervorming" (nr. 307) 

 van Ellen Samyn (VB) over "De 
beloofde pensioenhervorming"  
(nr. 308) 

 van François De Smet (DéFI) over 
"De stand van zaken m.b.t. het 
aangekondigde akkoord over de 
pensioenhervorming" (nr. 310) 

Minister van Pensioenen en 
Maatschappelijke Integratie 

Plenaire vergadering  
van 14 juli 2022 

 1e motie van aanbeveling 
door Wim Van der Donckt 

 2e motie van aanbeveling 
door Sofie Merckx 

 3de motie van aanbeveling 
door Ellen Samyn 

 4de motie van aanbeveling 
door François De Smet 

MOT55 
00304/001 

p. 45 
in detail: p. 64 

26 106 0 

5 
MOT55 

00307/001 
p. 45 

in detail: p. 65 
13 113 4 

6 
MOT55 

00308/001 
p. 45 

in detail: p. 66 
35 94 0 

7 
MOT55 

00310/001 
p. 45 

in detail: p. 66 
26 106 0 

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic858.pdf#page=33
https://www.dekamer.be/doc/MOTI/pdf/55/55M00292001.pdf
https://www.dekamer.be/doc/MOTI/pdf/55/55M00292001.pdf
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=50
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=71
https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic858.pdf#page=19
https://www.dekamer.be/doc/MOTI/pdf/55/55M00293001.pdf
https://www.dekamer.be/doc/MOTI/pdf/55/55M00293001.pdf
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=51
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=71
https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic863.pdf#page=12
https://www.dekamer.be/doc/MOTI/pdf/55/55M00297001.pdf
https://www.dekamer.be/doc/MOTI/pdf/55/55M00297001.pdf
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=52
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=72
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip195.pdf#page=54
https://www.dekamer.be/doc/MOTI/pdf/55/55M00304001.pdf
https://www.dekamer.be/doc/MOTI/pdf/55/55M00304001.pdf
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=53
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=72
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=53
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=73
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=53
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=74
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=53
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=74
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Samengevoegd:  

 Sander Loones (N-VA) over "Het 
negeren van de alarmbellen over 
de begroting door de regering De 
Croo" (nr. 312) 

 Kurt Ravyts (VB) over "De 
budgettaire knipperlichten in het 
recente begrotingsrapport van het 
Monitoringcomité" (nr. 313) 

 Sofie Merckx (PVDA-PTB) over 
"Het begrotingsrapport dat de 
regering aan het Monitoringcomité 
heeft gevraagd" (nr. 315)  

de Eerste minister en de 
Staatssecretaris voor 
Begroting en 
Consumentenbescherming 

Plenaire vergadering  
van 20 juli 2022 

 1e motie van aanbeveling 
door Sander Loones 

 2e motie van aanbeveling 
door Sofie Merckx 

 eenvoudige motie 
door Maggie De Block (Open Vld), 
Melissa Depraetere (Vooruit), 
Servais Verherstraeten (CD&V), 
Ahmed Laaouej (PS),  
Benoît Piedboeuf (MR) en  
Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) 

MOT55 
00312/001 

p. 46 
in detail: p. 67 

80  52 0 

 

https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=41
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=54
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=75

