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De beleidsopties werden in januari 2013 voorgelegd aan de minister. Na beslissing over de
beleidsopties, zal de minister de opmaak en
uitwerking van een masterplan voor de federale
politie toewijzen aan het directiecomité van de
federale politie. De werkgroep blijft instaan voor
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Dit rapport is meer dan een status questionis.

• Een grondige analyse van de huidige
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litieorganisatie (fase 1);

politie echt vorm krijgen en de implementatie
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• Een raming naar kosten en capaciteit
van elke beleidsoptie, uitgedrukt in een
meerjarenplanning, inclusief een efficiëntievergelijking van alle opties (fase 3);
• Een gedragen en onderbouwd advies van
de werkgroep met betrekking tot de beleidsopties (fase 4).
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lijk. Meer duiding zal mogelijk zijn bij een volgend
nummer van Panopticon.

