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Yo*rdelen:
*Betere commnnicatie en afttemming

m*

de Politie, het Olxnbaar Ministerie enz-

--Er kan een all-mt-hffidhrvirgitsleid worden gcvoerd
--Betere beteersilg ym amb{smisdrijvcn als corrusie en infiItratie van buitenaf
--Kostenbesparing door gezameulijke overheadkosten als materiaal, gebouwen,
automati seringssystemen enz -

--Yoorkoming van competentiegeschillen, doublures bij de rechtshandhaving,
kerrisoverlapping- en verspilling
-*Betere democratische ccntrole door parlement en commissies op gebruik
bevoegdheden, wertwijze en betere mogelijkheden voor
klechtenafryikkeling/ombud*man

--Betere comrnunicatie/co$rdinatie richting buitenland- Een groeiend belang, rtu
steeds meer wetgeving wordt vastgelegd in internationale regelgeving

--De ccncentratie yail juridische kennis, draagt bij aan verbctering van de kwalitei{
van de rechtshandhaving-

-Eenduidige visie op rechtshandhaving met betcre mcgeliikheden op het gebied van
scholing, onderzoek enz.

Nadelen:

--De stoelendans die ontstaat moet in goede banen worden geleid- Het vergt een
krachtdadig beteid
--De vakdcpartementen zullen moeite hehben om hun diensten over te dragen "Ik
heb immers een dienst die ..." is een veelgehoorde uitspraak van bewindslieden
--Specialismen zouden kunnen verwaterert. Met de huidige moderne communicatieen informatietechnologie een oplosbaar probleem. Aengezien binnen eer op te
richten Centrale BOD specialismen onontkoombaar zijn, zal communicatie met de
vakdepartementen blijve* bestaan -

