Belastingverordeningen 2016 niet geldig
PERSBERICHT DAADKRACHT

Nijmegen, 30 november 2016
Belastingverordening(en) 2016 bij 35% overheden niet geldig
35% van alle Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen maakt één of meer in
november en december 2015 vastgestelde (belasting)verordeningen 2016 niet rechtsgeldig
bekend. Hierdoor treden deze verordeningen niet in werking en is er geen basis om belastingen
te mogen heffen. Eind 2014 was dit nog 31%. Dit blijkt uit onderzoek van bestuurskundig
onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht.
Niet juist bekendgemaakt
Gemeenten, provincies en waterschappen stelden in de maanden november en december 2015
ruim 4.100 verordeningen vast. Het gaat dan in de meeste gevallen om belastingverordeningen.
De wet schrijft voor dat decentrale overheden hun verordeningen volgens strenge eisen
elektronisch bekendmaken. Pas daarna treden deze in werking. Ruim 500 verordeningen zijn
niet of niet juist bekendgemaakt. In 2014 is 83,4% van de vastgestelde verordeningen
rechtsgeldig bekendgemaakt. In 2015 stijgt dit naar 87,3%. Spiegelbeeld daarvan is dat van de
eind 2015 vastgestelde verordeningen 12,7% niet rechtsgeldig is bekendgemaakt.
Gemeenten, provincies en waterschappen die eind 2015 in de (BZK-applicatie) GVOP
bekendmaken, maken 89,5% van hun vastgestelde verordeningen rechtsgeldig bekend.
Organisaties die via de eigen website bekendmaken, maken meer dan de helft (55,7%) van de
vastgestelde verordeningen niet rechtsgeldig bekend.
Gevolgen niet juist bekendmaken
Als gemeenten, provincies en waterschappen de verordeningen niet volgens de eisen uit de wet
bekendmaken, treden ze niet in werking. Het is dan niet mogelijk om deze uit te voeren en te
handhaven. In meer juridische termen; de verordeningen kennen dan geen rechtsgevolg. Veelal
gaat het om verordeningen die de basis leggen voor leges en belastingen. Daadkracht adviseert
alert te zijn op het tijdig en correct elektronisch bekendmaken en publiceren van verordeningen
én daarbij gebruik te maken van de GVOP.
Over het onderzoek
Daadkracht heeft medio 2015 en 2016 bij alle gemeenten, provincies en waterschappen online
geïnventariseerd welke verordeningen zijn vastgesteld in november en december 2014 en 2015.
Vervolgens heeft Daadkracht van elke vastgestelde verordening onderzocht of de bijbehorende
bekendmaking beschikbaar is op officielebekendmakingen.nl of op de eigen website. Daarnaast
heeft Daadkracht onderzocht in hoeverre verordeningen beschikbaar gesteld zijn op
Overheid.nl.
Daadkracht herhaalt het onderzoek voor november en december 2016 en komt met de resultaten
in 2017 naar buiten.
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Dit persbericht is online beschikbaar op
http://www.daadkracht.nl/belastingverordeningen-2016-niet-geldig/
Het onderzoeksverslag en de factsheet is beschikbaar op
http://www.daadkracht.nl/onderzoek
Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen op
www.daadkracht.nl/onderzoek een gratis rapportage op maat voor de eigen organisatie
opvragen.
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Voor meer informatie en / of toelichting kunt u terecht bij:
Daadkracht BV - 024 344 6288 – info@daadkracht.nl
drs. Bart-Jan Flos, directeur en onderzoeker
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factsheet
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op
http://www.daadkracht.nl/onderzoek Wij verzoeken u deze niet elders downloadbaar te maken.
U kunt uiteraard wel naar onze website linken.
Begrippen
In het bericht gaat het om verordeningen. Strikt juridisch gaat het om algemeen verbindende
voorschriften.
GVOP is een afkorting voor Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties. Via de
GVOP kunnen gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen
bekendmaken in een eigen elektronisch blad op www.officielebekendmakingen.nl. Het Kennisen Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft de GVOP ontwikkeld in
opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor meer
informatie zie http://koop.overheid.nl/producten/gvop.
Over Daadkracht
Daadkracht is een bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau uit Nijmegen. Daadkracht staat
voor goed en gedegen onderzoek voor en naar overheden. De onderzoekers van Daadkracht
meten sinds 1995 de prestaties van overheden in opdracht van derden en in eigen beheer.
Daadkracht werkt voor de rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen.
Daadkracht B.V. is marktleider in het adviseren en ondersteunen van gemeenten,
waterschappen, provincies en gemeenschappelijke regelingen bij het online publiceren van
regelgeving. Daadkracht begeleidt overheden bij de implementatie van hun website, het
inrichten van het beheer achter de website en het naleven en beheren van landelijke
internetstandaarden.
Daadkracht Advies B.V. begeleidt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening door
de achterliggende bedrijfsprocessen te optimaliseren. De adviseurs van Daadkracht
ondersteunen overheden bij het invoeren en borgen van zaakgericht werken volgens de
richtlijnen van de GEMMA architectuur.
Daadkracht is onder andere verantwoordelijk voor het Nationaal Raadsledenonderzoek, het
Nationaal Statenledenonderzoek en diverse dienstverleningsonderzoeken.
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