Fris het nieuwe jaar in?
Laat uw (belasting)verordeningen vóór
1 januari 2018 door Daadkracht verwerken

€120,-

per regeling
in
GVOP en CV
DR
of DROP

Daadkracht kan u ondersteunen in de komende drukke periode vol met feesten familiedagen. Aan het einde van het jaar stelt u een groot aantal (belasting)
verordeningen vast. Om de verordeningen per 1 januari 2018 in werking te laten
treden moet u deze nog dit jaar elektronisch bekendmaken. U kunt hiervoor gebruik
maken van officielebekendmakingen.nl via de GVOP of DROP. Daarnaast moet u de
verordeningen geconsolideerd beschikbaar stellen op overheid.nl.
Het verwerken van de verordeningen brengt veel werk met zich mee in een toch
al drukke periode met veel vrije dagen. Daarnaast vraagt de verwerking de nodige
specifieke kennis en kunde van uw medewerkers.
Wij kunnen u veel werk uit handen nemen. Als marktleider kennen wij de applicaties
als geen ander en garanderen we u een tijdige, correcte en volledige verwerking
van uw verordeningen.

Voordelen ondersteuning Daadkracht

U belegt de werkzaamheden overzichtelijk in handen van één deskundige organisatie
die u volledig ontzorgt:
•	Uw eigen tijdsinvestering is zeer
beperkt, u hoeft alleen een Word
document aan te leveren.
•	Daadkracht stelt geen (technische)
eisen aan het Word document.
•	Geen zorgen over de beschikbaarheid

van uw medewerkers.
•	Kennis beschikbaar houden en
capaciteit vrijmaken is niet nodig.
•	Laagdrempelige kennismaking met
onze dienstverlening tegen een
aantrekkelijk tarief.

Wat moet u zelf nog doen?
U hoeft alleen een Word document per e-mail aan te leveren. Daadkracht stelt geen
nadere (technische) eisen aan het document. Ook voor DROP is niet nodig om de
verordeningen in het Word import 2.0 sjabloon aan te leveren.

Kosten?

Daadkracht verwerkt uw belastingverordeningen in de GVOP en CVDR of in DROP.
Uiteraard is het ook mogelijk om overige vastgestelde regelingen aan te leveren.
Per regeling in de GVOP en CVDR of DROP

€120,00

Tegen een gereduceerd tarief kan Daadkracht de verordeningen ook uitsluitend in
de GVOP of CVDR verwerken.

Geef via daadkracht.nl/decemberactie
door hoeveel verordeningen u wilt laten
verwerken. Binnen 2 dagen ontvangt u
vrijblijvend een offerte!

Ook na december geen zorgen meer over uw
bekendmakingen?
Daadkracht kan het beheer van uw regelgeving in de GVOP en CVDR of DROP
ook gedurende het hele jaar uit handen nemen. Ook dan hoeft u alleen maar
een Word document aan te leveren, wij stellen hier geen aanvullende technische
eisen aan. U kunt alle vastgestelde regelingen dus zonder aanpassingen naar
ons sturen. Wij verwerken uw regelingen vervolgens tot bekendmaking op
officielebekendmakingen.nl en tot publicatie op overheid.nl.

Waarom Daadkracht

Op het gebied van de GVOP, CVDR en DROP (beheer,
trainingen, projecten en inrichting processen) is
Daadkracht marktleider. We werk(t)en voor meer
dan 200 gemeenten, provincies, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen van diverse grootte.
Daadkracht heeft een gespecialiseerd team
beschikbaar voor het beheer van de GVOP, CVDR en
DROP. Het team heeft jarenlange ervaring met en
inhoudelijke kennis van de landelijke standaard voor
decentrale regelgeving en technische kennis van de
applicaties. Op basis van de opgebouwde kennis en
ervaring biedt Daadkracht een gestandaardiseerde,
in de praktijk bewezen, methode voor beheer aan.
Alle medewerkers van Daadkracht beschikken
over een recente Verklaring omtrent Gedrag. Uw
publicaties zijn bij Daadkracht in goede handen.

“

 aadkracht levert
D
honderd procent
goed werk.”

200

meer dan 20
0
decentrale
overheden gi
ngen
u voor!

- Jan Bardoul, gemeente Simpelveld

Maakt u de vergunningen ook al elektronisch bekend?

Naast regelgeving kunt u ook uw zakelijke mededelingen (zoals de aanvraag,
afwijzing of toekenning van een omgevingsvergunning) rechtsgeldig elektronisch
bekendmaken. Deze mededelingen hebben vaak beperkte teksten en kennen een
relatief korte verwerkingstijd. Hierdoor kunnen wij een groot aantal mededelingen
per uur verwerken, uiteraard met de grootste zorg voor een tijdige, correcte en
volledige bekendmaking. Wij laten u graag zien dat wij deze werkzaamheden
kunnen uitvoeren voor een prijs waarvoor u het echt zelf niet kunt doen.

“

	De ambitieuze naam Daadkracht wordt ook werkelijk
in de praktijk waargemaakt. Klantvriendelijkheid,
grote expertise en echt het gevoel als klant dat er
ontzorgd wordt.”
- Luuk Vos, gemeente Woudenberg

“

 e vriendelijke, proactieve, houding en de kwaliteit
D
van de werkzaamheden zijn een aanbeveling waard.”
- Nicolle Robeerts, gemeente Amersfoort

Interesse?

Neem contact op met Bart-Jan Flos of Denise Jans – Wassink
of kijk op www.daadkracht.nl/decemberactie
wettenbank@daadkracht.nl | 024 344 6288
Postbus 6635, 6503 GC Nijmegen

Migratie DROP

KOOP heeft besloten om april 2018 de GVOP uit te faseren. Overheden die
gebruik maken van de GVOP moeten voor die datum migreren naar DROP.
Hier komt veel bij kijken, zoals technische en inhoudelijke aanpassingen aan
uw regelingen. Zijn daarnaast alle geldende regelingen correct en volledig
beschikbaar op overheid.nl? En bij de proefmigratie moet u controleren of
alle regelingen wel goed in DROP komen te staan. Daadkracht heeft al vele
tientallen overheden geholpen bij de migratie en kan ook uw organisatie
ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.daadkracht.nl/drop.

