
 

Nieuwjaarsbrief 2023 
 
 
 
 
Beste leden, partners en sympathisanten, 
 
 
 
In naam van alle bestuursleden wens ik u en uw familieleden van harte een bijzonder Gezond, Gelukkig en 
Veilig 2023!   
 
 
In 2022 is CPL op het vlak van actieve netwerking en het organiseren van activiteiten na het moeilijke 
corona-intermezzo van 2020 en 2021 terug bijzonder actief geweest.  Als netwerkorganisatie ligt de 
meerwaarde juist in het samenbrengen van collega’s en het versterken en het uitbouwen van ons formeel 
en informeel netwerk.  Dank aan alle bestuursleden voor de organisatie en aan jullie om de gesmaakte 
activiteiten zo talrijk bij te wonen!  Een beperkte greep uit het ruime aanbod in 2022: CPL Time (Limburg), 
Nieuwjaarsreceptie (Brussel), Winterhappening met gastspreker Ine Van Wymeersch (Vlaams-Brabant), 
Studiedag met Spreker Jelle Janssens (Antwerpen), Bijeenkomst rond ‘Fusies politiezones’ in Wallonië 
(Wallonië),  Studiedag over Duurzaamheid (West-Vlaanderen), Webinar met  gastspreker Bert Bruggeman 
(Oost-Vlaanderen), Studiedag ‘NWOP’ (Nationaal), en de zeer gesmaakte internationale studiereis naar 
Lissabon met meer dan 42 deelnemers (Brussel). 
Neem daar nog onze nationale participatie aan de Astrid User Days op 18 en 19 mei en aan INFOPOL 
Kortrijk op 10, 11 en 12 mei 2022 bij en ik kan maar vaststellen dat de agenda van 2022 goed gevuld en 
interessant was. 
Daarop aansluitend kan ik ook met fierheid en dankbaarheid vermelden dat ook onze 3e editie van de CPL 
AWARDS die plaatsvond op vrijdag 07 oktober 2022 in het Hotel Le Plaza te Brussel een groot succes werd.  
Maar liefst méér dan 400 gasten konden genieten van de prestigieuze uitreiking van onze gegeerde CPL 
Awards en dit binnen het kader van een stijlvol galafeest met de nodige ruimte tot netwerking met collega’s 
en gepriviligieerde politiepartners.  De volgende editie is reeds gepland op 06/12/2024 en wordt 
georganiseerd door de provinciale sectie Oost-Vlaanderen.   
 
 
2022 is ook het jaar waarin we het gezamenlijk initiatief en engagement CPL-CEP-CPS binnen de Staten-
generaal  voor de Politie (SEGPol) konden concretiseren.  CPL en CPS lanceerden hiervoor het initiatief “Food 
for Thought” waarin 6 prioritaire thema’s door provinciale conferentietafels werden bekeken met als 
doelstelling een toekomstvisie 2030 voor en door de politie uit te werken.  CPL en CEP deden hetzelfde vanuit 
3 centrale assen.  Momenteel wordt naarstig gewerkt aan het bundelen van alle rapporten en partiële 
conclusies en/of voorstellen en het uitwerken van concrete gedragen adviezen over hoe de toekomst van de 
politie in 2030 er moet uitzien.  



 

De output wordt een gebundelde publicatie van deze rapporten én een bijdrage van de federale politie die 
zal worden voorgesteld op een slotevent van de Staten-generaal voor de Politie van de Minister van 
Binnenlandse Zaken.  Deze nationale conferentie zal normaliter plaats vinden op 21 maart 2023.  Noteer 
deze datum alvast in jullie agenda! 
Als beroepsvereniging voor hogere leidinggevenden kunnen we enkel maar tevreden en fier zijn om hieraan 
te kunnen meewerken.  Ik dank dan ook van harte iedereen die hier op de een of andere manier heeft aan 
meegewerkt. 
 
Hopelijk kunnen wij in 2023 opnieuw onze leden verwelkomen op tal van activiteiten die zowel provinciaal, 
nationaal als internationaal zullen worden georganiseerd.  Hou hiervoor alvast de agenda die is opgenomen 
in ons ledenblad ‘Blue Minds’ in de gaten of consulteer onze website www.cplbelgium.be . 
 
 
Ons ledenblad en vaktijdschrift “Blue Minds” tot slot, kan ook terugkijken op 6 top-nummers die jullie tijdig 
inlichtten van alle recente evoluties, diverse getuigenissen en analyses en over actuele veiligheidsissues.  Ik 
ben er van overtuigd dat ons leden-vakblad na haar 6e jaargang intussen kan staan voor kwaliteit en dat dit 
ook door jullie naar waarde wordt geschat.  Een bijzondere dank hiervoor aan de ganse redactieraad, de 
trekkers van de themanummers en het coördinerend team achter de schermen: hoofdredacteur Johan 
Berckmans, tevens nationaal secretaris van CPL, redactiesecretarissen Stephanie Verbeure en Stéphane 
Leclercq en de redactiecoördinatoren Veerle Van Steenhuyse en Stéphane Traisnel van Vanden Broele.  
Chapeau en dank voor jullie bijzondere inzet! 
 
 
Tot slot wens ik ook nog een lans te breken voor alle politiemedewerkers die het slachtoffer werden van 
geweld tijdens het uitvoeren van de dienst, in welke vorm ook.  Zoals reeds gecommuniceerd in een open 
brief in het 6e en laatste nummer van Blue Minds: CPL veroordeelt ELKE vorm van geweld tegen politie of 
andere hulp- en veiligheidsdienst!  Het is onaanvaardbaar dat men aan een gezagsdrager of hulpverlener 
raakt, punt! 
 
“United We Fall, United We Stand”.  Dat maakt ons tot de meeste hechte familie die er is. 
 
 
All the best in 2023 en keep it safe! 
 
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Jean-Louis Dalle 
Nationaal voorzitter 

http://www.cplbelgium.be/


 

Bijlage 
 
 

Hoe vernieuw ik mijn lidmaatschap? 

Hoe vernieuw ik mijn individueel lidmaatschap CPL? 
✓ Ik ontvang een systeemmail van CPL met tekst en uitleg voor het hernieuwen: 

• 1 maand voor het vervallen van het lidmaatschap 

• De dag van het vervallen van het lidmaatschap 

• De dag na het vervallen van het lidmaatschap, wanneer het lidmaatschap (tijdelijk) werd 
opgeschort 

✓ Ik log in op de website https://www.cplbelgium.be en klik onder mijn naam op ‘Lidmaatschap 
hernieuwen’ 

✓ Ik doe de online betaling in een beveiligde omgeving ➔ Overschrijvingen worden niet meer 
aanvaard 

✓ Ik ben opnieuw lid van CPL voor 1 jaar (dag op dag, geen kalenderjaar) en kan deelnemen aan 
activiteiten, ontvang de nieuwsbrief en het ledenmagazine, …! 

Hoe vernieuw ik als PZ of federale dienst ons collectief lidmaatschap CPL? 
✓ Elk geregistreerd lid ontvangt een systeemmail van CPL met tekst en uitleg voor het hernieuwen: 

• 1 maand voor het vervallen van het lidmaatschap 

• De dag van het vervallen van het lidmaatschap 

• De dag na het vervallen van het lidmaatschap, wanneer het lidmaatschap (tijdelijk) werd 
opgeschort 

✓ Dit herinnert ons aan de noodzaak tot het tijdig hernieuwen van ons collectief lidmaatschap! 
✓ De contactpersoon van de PZ of federale dienst gaat op de website https://www.cplbelgium.be 

naar het menu ‘Collectief lidmaatschap’ en hernieuwt de aanvraag via de voorziene Forms 
✓ De contactpersoon van de PZ of federale dienst zorgt ervoor dat elk lid van het collectief 

lidmaatschap geregistreerd is op de website 
✓ Onze PZ of federale dienst betaalt per overschrijving het totale lidgeld na ontvangst van de 

bijdragenota 
 
 
 
 
 

https://www.cplbelgium.be/
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