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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 interpellatie van : 
 

- mevrouw Barbara Pas tot de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen over "de omwisseling van 
buitenlandse rijbewijzen voor een Belgisch rijbewijs " (nr. 251) 

 
(gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven van 21 maart 2018) 

 
Twee moties werden ingediend (MOT 54 251/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Barbara Pas (VB) 
- een eenvoudige motie werd ingediend door Jean-Jacques Flahaux (MR) 
 

De eenvoudige motie wordt aangenomen met 105 stemmen tegen 21 en 1 onthouding 

 
 

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

- de heer Dirk Van der Maelen tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken 
over "de studie van Lockheed Martin waaruit blijkt dat de F-16 gevechtvliegtuigen langer 
kunnen worden ingezet " (nr. 253) 

- de heer Alain Top tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de 
studie van Lockheed Martin waaruit blijkt dat de F-16 gevechtvliegtuigen langer kunnen 
worden ingezet " (nr. 254) 

- mevrouw Julie Fernandez Fernandez tot de minister van Defensie, belast met 
Ambtenarenzaken over "de beslissing van de regering om de F-16’s te vervangen " 
(nr. 255) 

- de heer Georges Dallemagne tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken 
over "een studie van Lockheed Martin waaruit zou blijken dat de levensduur van de 
Belgische F-16’s met zes jaar zou kunnen worden verlengd " (nr. 256) 

 
(gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Landsverdediging van 20 maart 2018) 
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Vier moties werden ingediend (MOT 54 253/001) 

 
- een motie van aanbeveling door Alain Top (sp.a) en Dirk Van der Maelen (sp.a) 
- een motie van aanbeveling door Julie Fernandez Fernandez (PS) en 
 Ahmed Laaouej (PS) 
- een motie van aanbeveling door Georges Dallemagne (cdH) 
- een eenvoudige motie werd ingediend door Rita Bellens (N-VA), 
 Peter Buysrogge (N-VA), Richard Miller (MR), Damien Thiéry (MR), 
 Dirk Van Mechelen (Open VLD) en Veli Yüksel (CD&V) 
 

De eenvoudige motie wordt aangenomen met 77 stemmen tegen 49 en 1 onthouding 

 
 


