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Mevr. Vera CELIS 

Zonevoorzitter 

Brandweer Zone Kempen 

Stelenseweg 92 

2440 GEEL 

   

 

Brussel, postdatum  

 

 

Acties van het gezamenlijke vakbondsfront dd. 23 april 2022 

 

 

Geachte zonevoorzitter 

Geachte leden van de zoneraad 

 

 

Op 23 april ll. werd in gemeenschappelijk vakbondsfront een niet mis te verstane protestactie gehouden 

voorafgaandelijk aan de zoneraad van uw hulpverleningszone.  

 

ACOD, ACV en VSOA vroegen in deze gezamelijke actie respect, duidelijkheid in verband met de 

vergoedingsregels en een betere communicatie naar het personeel toe.  

 

Niettegenstaande de duidelijke boodschap die hierbij overgebracht werd naar de zoneraad door het 

gemeenschappelijk vakbondsfront, betreurt VSOA dat door individuele acties en/of uitlatingen van enkelingen 

ernstige inbreuken gepleegd werden tegen de integriteit van leden van de zoneraad De kwetsende uitspraken 

waren ongehoord, onrespectvol en ongewenst  

 

VSOA wenst zich dan ook via dit schrijven te distantiëren van deze individuele onrespectvolle acties! 

Mogen wij u dan ook vragen om onze afkeuring aangaande deze denigrerende individuele acties over te brengen 

aan de zoneraad. 

 

VSOA eist echter wel van Brandweer Zone Kempen dat de vigerende wetgeving met betrekking tot syndicaal 

statuut te allen tijde gerespectecteerd blijft, maar dat dit in een respectvolle, correcte en constructieve sfeer dient 

te gebeuren.  

 

In de kantlijn geven wij u ook mee dat, in het verlengde van deze acties, VSOA schriftelijk benaderd werd door een 

fractie van het Vlaams Belang uit één van de gemeentes van uw hulpverleningszone. Dit schrijven blijft 

vanzelfsprekend door ons onbeantwoord! 
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VSOA wil benadrukken dat zij door geen enkele politieke partij gebruikt wil/kan worden om voeding 

te geven aan een oppositiepolitiek binnen een gemeente. De missie van VSOA is om, als 

representatieve vakorganisatie, de belangen van het personeel te behartigen en niet het politieke 

steekspel te voeden.  

 

Ondanks de soms tegengestelde belangen is het onze opdracht om in dialoog met de overheid te zoeken naar 

oplossingen in overeenstemming met het statuut en beantwoordend aan de veiligheid en het welzijn van de 

werknemers.  

 

Met syndicale groeten 

Voor VSOA/SLFP – sector hulpverleningszones 

 

 

 

 

Eric LABOURDETTE 
Verantwoordelijke leider SLFP-VSOA 
 

Peter VANDENBERK 

Verantwoordelijke leider SLFP-VSOA 
 

Bart NOYENS 

Verantwoordelijke leider SLFP-VSOA 
 

 

 

 

 

 

 

 


