
              
 

 

Aan de leden havenarbeiders van het algemeen contingent tewerkgesteld in de Belgische Zeehavens. 

RESULTAAT REFERENDUM EUROPESE INGEBREKESTELLING 

Antwerpen, 15 juni 2016. 

Beste, 

 

Gerechtsdeurwaarder Eric LIBBRECHT heeft vandaag woensdag 15 juni 2016, onder toezicht van bestuursleden van de 

drie vakorganisaties uit de verschillende Belgische Zeehavens die werden aangesteld als getuigen, de TELLING verricht 

van het REFERENDUM m.b.t. de Europese ingebrekestelling tegen de Belgische havenarbeidsorganisatie.  Deze 

schriftelijke ledenraadpleging werd op 31 mei 2016 gericht aan de leden havenarbeiders van het algemeen contingent, 

tewerkgesteld in de verschillende Belgische Zeehavens. 

De TELLING werd door de getuigen als juist bevonden en het Proces Verbaal stelt vast: 

 Hebben hetzelfde gestemd over de 3 verschillende onderwerpen: 
JA-stemmen:   3.276 
NEEN-stemmen:    270 

 Hebben verschillend gestemd over de volgende 3 door Europa opgeworpen problemen rond: 

1. het Parallel circuit  JA-stemmen: 244  NEEN-stemmen: 259 
2. het Multitasken   JA-stemmen: 186  NEEN-stemmen: 322 
3. de Nationale erkenning  JA-stemmen: 433  NEEN-stemmen:   83 
 

EINDRESULTAAT – HET REFERENDUM WERD AANVAARD rond: 
1. het parallel circuit met 86,98 % 
2. het Multitasken met 85,74 % 
3. de Nationale erkenning met 91,34 % 
 
Het aantal verzonden omslagen:   8.926 
Het aantal binnengekomen antwoorden: 4.131 
 
Het aantal onbestelbare omslagen:  76 
Het aantal BLANCO-stemmen:  23 
Het aantal ongeldige stemmen:  62 
 
Het resultaat van dit REFERENDUM wordt zoals afgesproken voorgelegd aan Minister van Werk Kris PEETERS, die 

dit op zijn beurt zal voorleggen aan Europees Transportcommissaris Violeta BULC, ten einde de stopzetting van de 

Europese ingebrekestelling tegen het Belgisch systeem van havenarbeidsorganisatie te bekomen. 

Langs deze weg danken wij de leden die aan dit Referendum hebben deelgenomen en op die manier hun vertrouwen in 

hun vakorganisatie hebben getoond en de onderhandelde oplossing hebben gesteund met het doel de Europese 

ingebrekestelling tegen onze Belgische havenarbeidsorganisatie stop te zetten. 

Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België 

Voor BTB-ABVV        Voor ACV-TRANSCOM          Voor ACLVB 

  Marc LORIDAN             Marc SOENS                  Erik QUISTHOUDT 

Monique VERBEECK         Joris KERKHOFS 
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