Ruim 94% (belasting)verordeningen rechtsgeldig

In de maanden november en december 2017 maakten gemeenten, provincies en
waterschappen 94,2% van de 4.693 vastgestelde verordeningen rechtsgeldig bekend.
Hiermee zijn in totaal 4.420 verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt. Na het eerste
onderzoek over 2014 betekent dit voor de derde achtereenvolgende keer een verbetering.
Daadkracht doet jaarlijks onderzoek naar de publicaties van (belasting)verordeningen.
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Decentrale overheden die gebruik maken van DROP of de GVOP
maken in november en december 2017 relatief meer verordeningen
rechtsgeldig bekend dan de organisaties die gebruik maken van een
publicatieblad op de eigen website.
Decentrale overheden die verordeningen bekendmaken via een
eigen publicatieblad maken daarvan 44,0% niet rechtsgeldig bekend.
Decentrale overheden die gebruik maken van DROP of de GVOP
maken in de genoemde periode jaarlijks relatief meer rechtsgeldig
elektronisch bekend (2015: 89,5% | 2016: 93,8% | 2017: 96,3%).
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Al vele jaren is er (afhankelijk van ieders perspectief) “de belofte”
dan wel “de dreiging” van de uitbreiding van de verplichting tot
elektronisch bekendmaken met beleidsregels, kennisgevingen en
mededelingen. Met de nieuwe Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen zet Binnenlandse Zaken
de stap naar de verruiming van die verplichting. De uitbreiding
van de verplichting gaat naar verwachting in op 1-1-2021.
In het verleden hadden veel decentrale overheden moeite met de
verplichting om verordeningen elektronisch bekend te maken. Nu
de verbetering zich in versterkte vorm doorzet is de tijd rijp voor
uitbreiding van de verplichting.

De Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen zetten in
november en december 2017 de stijgende lijn in het rechtsgeldig
elektronisch bekendmaken voort. Toch maakten nog veel organisaties één of meer verordeningen niet rechtsgeldig bekend. In 2017
maakte 23,0% van de decentrale overheden één of meer verordeningen niet rechtsgeldig bekend.

De nieuwe wet maakt ook een einde aan de mogelijkheid om in
een “eigen fabricaat elektronisch publicatieblad” te publiceren.
In de praktijk blijkt het lastig om rechtsgeldig op die wijze
bekend te maken en zijn de bekendmakingen niet centraal te
vinden. Het gebruik van DROP gaat een verplichting worden en
dat is winst; alle bekendmakingen van alle decentrale overheden
centraal op één plek via officielebekendmakingen.nl beschikbaar.

Zonder bekendmaking geen
inwerkingtreding

Binnenlandse Zaken doet er goed aan om de toegankelijkheid van
deze bekendmakingen nog verder te vergroten door een landingspagina per overheidsorganisatie in te richten op Overheid.nl.

De wet schrijft voor dat decentrale overheden hun verordeningen
elektronisch bekend moeten maken. Na de bekendmaking treden
verordeningen pas in werking. Zonder bekendmaking treden
verordeningen dus niet in werking en is het niet mogelijk om deze
uit te voeren of te handhaven. Ook het niet juist of onvolledig
bekendmaken van verordeningen zorgt ervoor dat verordeningen
niet of slechts deels in werking treden.

Bart-Jan Flos
Onderzoeker en directeur Daadkracht
linkedin.com/in/bjflos
twitter.com/bjflos

Gemeenten
In 2017 werd 94,1% van de door gemeenten in november en december
vastgestelde (belasting)verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt.
Dit is een stijging van 1,6% ten opzichte van 2016 (2014: 83,5% | 2015:
87,5% | 2016: 92,5% | 2017: 94,1%). Gemeenten zetten hiermee de
stijgende lijn in het rechtsgeldig elektronisch publiceren voort.

de als gaat om rechtsgeldig elektronisch bekendmaken. Inmiddels
lopen ze voorop met 97,2% rechtsgeldige bekendmakingen van
de in november en december vastgestelde verordeningen (2014:
77,3% | 2017: 97,2%).

In het onderzoek is ook gekeken naar het rechtsgeldig bekendmaken
door gemeenten van verschillende grootte. Een opvallend verschil
met voorgaande jaren is dat er in 2017 een verslechtering te zien is
in het rechtsgeldig elektronisch bekendmaken door gemeenten in
de categorie 25.000 tot 50.000 inwoners (2016: 93,9% | 2017: 93,2%).
In alle overige categorieën is de stijgende lijn wel voortgezet.

Ook bij de provincies zet de stijgende lijn in het rechtsgeldig
elektronisch bekendmaken zich voort. In 2017 werd 97,4% van de
verordeningen van de provincies rechtsgeldig bekendgemaakt
(2014: 89,7% | 2015: 95,7% | 2016: 96,5% | 2017: 97,4%). In 2017 is één
verordening niet rechtsgeldig bekendgemaakt door de provincies.

De 100.000+ gemeenten laten tussen 2014 en 2017 een opmerkelijke
verbetering zien. De grootste gemeenten kwamen uit de achterhoe-

Provincies

Eind 2017 maakten alle provincies gebruik van DROP of de GVOP.
Hierdoor voldoen alle bekendmakingen aan de technische eisen die
de wet stelt aan het elektronisch bekendmaken in het publicatieblad.
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De rechtsgeldigheid van de publicaties van de waterschappen laat
in 2017 een flinke stijging zien van 13,7%. In 2017 werd 95,6% van
de verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt (2014: 77,4% | 2015:
71,5% | 2016: 81,9% | 2017: 95,6%). Steeds meer waterschappen
maken gebruik van DROP of de GVOP. Met deze applicaties voldoen
decentrale overheden aan de technische eisen en kunnen ze
voldoen aan de vormvereisten voor een rechtsgeldige elektronische
bekendmaking.

Naast het elektronisch bekendmaken stelt de wet ook de verplichting
om alle verordeningen elektronisch beschikbaar te stellen op
overheid.nl. Gemeenten, provincies en waterschappen stellen
eind 2017 gezamenlijk 96,1% van de verordeningen beschikbaar
op overheid.nl. Dat is een stijging van 5,7% ten opzichte van het
voorgaande jaar (2014: 86,8% | 2015: 90,0% | 2016: 90,4% | 2017:
96,1%). Hiermee is de stijgende lijn voortgezet.

Slechts één waterschap publiceerde de verordeningen in november
en december 2017 nog in een Waterschapsblad op de eigen website.
Dit is gelijk ook de enige niet rechtsgeldige bekendmaking in 2017
geweest. Alle overige waterschappen hebben alle verordeningen
die vastgesteld zijn in november en december van 2017 rechtsgeldig
elektronisch bekendgemaakt.

Opvallend is dat provincies de stijgende lijn van voorgaande jaren
eind 2017 niet doorzetten. Provincies hebben eind 2017 94,9% van
de verordeningen beschikbaar gesteld op overheid.nl. In 2016 was
dit nog 96,5%.
Positief opvallend is dat de waterschappen alle eind 2017 vastgestelde
verordeningen op overheid.nl beschikbaar hebben gesteld. Hiermee
zijn de waterschappen koploper.
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Over het onderzoek

Elektronisch publiceren kan het elektronisch bekendmaken
en/of het elektronisch beschikbaar stellen van verordeningen
betekenen. Hieraan vooraf gaat de rechtsgeldige vaststelling.
De figuur linksonder geeft in hoofdlijnen de stappen weer.

Daadkracht heeft medio 2015, 2016, 2017 en 2018 online
geïnventariseerd welke verordeningen gemeenten, provincies
en waterschappen hebben vastgesteld in november en december 2014, 2015, 2016 en 2017. Vervolgens heeft Daadkracht van
elke vastgestelde verordening onderzocht of de bekendmaking
van de verordening rechtsgeldig gedaan is via officielebekendmakingen.nl of de eigen website. Daarnaast heeft Daadkracht
onderzocht in hoeverre de vastgestelde verordeningen
beschikbaar zijn gesteld op overheid.nl.

Elektronisch beschikbaar stellen
Sinds 1 januari 2011 geldt de verplichting om verordeningen
elektronisch beschikbaar te stellen op overheid.nl. Dit kunnen
decentrale overheden doen via DROP of de CVDR.

Elektronisch bekendmaken
Sinds 1 januari 2014 geldt de verplichting om de volledige tekst
van verordeningen elektronisch bekend te maken via een elektronisch publicatieblad. Dit is noodzakelijk voor de inwerkingtreding van de verordeningen. De wet stelt hieraan onder andere
technische en vormvereisten. Elektronisch bekendmaken kan
via DROP, de GVOP of een andere applicatie die voldoet aan de
wet. DROP en de GVOP voldoen aan de wettelijke eisen.
Vanaf 1 januari 2019 zullen decentrale overheden geen gebruik
meer kunnen maken van de GVOP, afgaande op de informatie
van de leverancier KOOP. Dan kan alleen nog gewerkt worden
via DROP.
DROP, de GVOP en de CVDR zijn applicaties van KOOP, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het eerste trendonderzoek is eind 2015 verschenen. Naar
aanleiding van dit onderzoek zijn Kamervragen gesteld. Eind
2016 verscheen er zowel een factsheet als een onderzoeksrapport omtrent het tweede trendonderzoek. In het onderzoeksrapport wordt uitgebreid ingegaan op de onderzoeksmethode
van alle trendonderzoeken. Eind 2017 is er een factsheet verschenen over het derde trendonderzoek. Voor het onderzoek
naar de belastingverordeningen 2018 is wederom alleen een
factsheet beschikbaar. De factsheets en de onderzoeksrapportage zijn beschikbaar op www.daadkracht.nl/onderzoek.
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De kracht van Daadkracht
Daadkracht bouwt aan de elektronische overheid. Sinds 1999
levert Daadkracht deze bouwstenen aan gemeenten, provincies,
waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en het Rijk. Daadkracht bedient overheden met gedegen kennis en een (bestuurs)
kundige en bedrijfskundige blik. Daadkracht kent de overheden
van binnen en buiten. Samen met onze klanten werkt Daadkracht
persoonlijk en met een unieke aanpak aan een kwaliteitsimpuls
van overheden.
Achter de naam Daadkracht zitten vier bedrijven. Daadkracht B.V.
(sinds 1999), Daadkracht Advies B.V. (sinds 2008), Daadkracht
Digitaal B.V. (sinds 2017) en Daadkracht Talent (sinds 2018).
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Daadkracht Juridische Dienstverlening is marktleider in het
adviseren en ondersteunen van decentrale overheden bij het
online publiceren van regelgeving en bekendmakingen volgens de wet (via DROP, de GVOP en de CVDR).

Daadkracht Advies is specialist in het oplossen van organisatievraagstukken gerelateerd aan de informatiehuishouding en
multi channel dienstverlening. We informeren, begeleiden en
ondersteunen de overheid onder andere op het gebied van
zaakgericht werken, het beschrijven en optimaliseren van
processen, informatiebeveiliging en privacy.

Daadkracht Digitaal begeleidt overheden bij de implementatie van hun website (onafhankelijk van de leverancier), het
inrichten van het beheer achter de website en het naleven en
beheren van landelijke internetstandaarden.

Trainees van Daadkracht Talent geven advies en verlenen
diensten aan overheden op het gebied van processen en
informatietechnologie. Door middel van een uniek opleidingsprogramma linken wij hoogopgeleid jong talent aan
gemeenten. Overheden profiteren daarbij van de intensieve
begeleiding van de talenten door ervaren adviseurs en de
opleiding bij de Daadkracht Academie.
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