
55 / 138 

Stemmingen over de moties ingediend tot besluit van interpellaties - plenaire vergadering van donderdag 2 februari 2023 
 
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 
Ingediende moties Nr. DOC 

Stemming over de eenvoudige motie 

Naamstemming JA NEEN ONTHOUDING 

1 

 van Marijke Dillen (VB) over "De 
omzendbrief COL 9/2021 
(onmiddellijke minnelijke schikking)" 
(nr. 368) 
 

Minister van Justitie 
Commissie voor Justitie 
van 25 januari 2023 

 motie van aanbeveling 
door Marijke Dillen 

 eenvoudige motie 
door Christian Leysen (Open Vld)  

MOT55 
00368/001 

p. 49 
in detail: p. 53 

80 48 4 

2 

 van Marijke Dillen (VB) over "Het 
uitblijven van de aanstelling van een 
havenprocureur" (nr. 370) 
 

Minister van Justitie 
Commissie voor Justitie 
van 25 januari 2023 

 motie van aanbeveling 
door Marijke Dillen 

 eenvoudige motie 
door Christian Leysen (Open Vld)  

MOT55 
00370/001 

p. 49 
in detail: p. 53 

80 48 4 

3 

 van Theo Francken (N-VA) over "De 
verstandhouding en de samenwerking 
tussen België en de Russische 
Federatie" (nr. 341) 
 

Minister van 
Buitenlandse Zaken 

Commissie voor 
Buitenlandse 
Betrekkingen 
 van 25 januari 2023 

 motie van aanbeveling 
door Theo Francken 

 eenvoudige motie 
door Michel De Maegd (MR)  

MOT55 
00341/001 

p. 50 
in detail: p. 54 

73 54 5 
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