Belastingverordeningen 2018 niet geldig
PERSBERICHT DAADKRACHT
Nijmegen, 10 december 2018
Ruim 94% (belasting)verordeningen rechtsgeldig
Voor de derde achtereenvolgende keer is er bij gemeenten, provincies en waterschappen
verbetering te zien in het rechtsgeldig bekendmaken van vastgestelde verordeningen.
Waar in 2016 nog 92,4% van de (belasting)verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt
werd, is dit percentage in 2017 gestegen naar 94,2%. Ten opzichte van de eerste meting
in 2014 is dit een verbetering van meer dan 10%. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek
van bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht.
Opnieuw verbetering, maar nog niet overal foutloos
In de maanden november en december van 2017 stelden gemeenten, provincies en
waterschappen in totaal 4.693 verordeningen vast. Het overgrote deel hiervan betrof
belastingverordeningen. Hoewel ruim 94% van deze verordeningen rechtsgeldig
bekendgemaakt is, maakte toch 23% van de overheidsorganisaties één of meerdere
verordeningen niet rechtsgeldig bekend. Dit heeft tot gevolg dat verordeningen niet – of
slechts deels in werking treden en het is daardoor niet mogelijk deze uit te voeren of te
handhaven.
Ondanks het feit dat bijna een kwart van de decentrale overheden in 2017 één of
meerdere verordeningen niet correct bekendgemaakt heeft, is er wel verbetering te zien.
In 2015 was dit percentage namelijk nog 35% en in 2016 was dit 26,9%. Naar
verwachting zal het percentage overheden die verordeningen niet correct rechtsgeldig
bekendmaken, blijven dalen.
Opmerkelijk is dat decentrale overheden die verordeningen bekendmaken via een eigen
publicatieblad, relatief minder verordeningen rechtsgeldig bekendmaken (56%) dan
overheden die gebruik maken van DROP of de GVOP (96,3%).
Verslechtering bij gemeenten met 25.000 – 50.000 inwoners
Zowel gemeenten, als provincies, als waterschappen zetten de stijgende lijn in het
rechtsgeldig elektronisch publiceren voort. Opvallend is dat er in 2017 voor de eerste
keer een verslechtering te zien is in het rechtsgeldig elektronisch bekendmaken bij
gemeenten met 25.000 – 50.000 inwoners. In alle overige inwonersklassen is wel
verbetering te zien vergeleken met voorgaande jaren.
Over het onderzoek
Daadkracht heeft medio 2015, 2016, 2017 en 2018 online geïnventariseerd welke
verordeningen gemeenten, provincies en waterschappen hebben vastgesteld in november
en december van de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017. Vervolgens heeft Daadkracht van
iedere vastgestelde verordening onderzocht of de bekendmaking hiervan rechtsgeldig is
gedaan via officielebekendmakingen.nl of via de eigen website.
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. Van het derde – en vierde
trendonderzoek, respectievelijk uitgevoerd in 2017 en 2018, is een factsheet
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beschikbaar. De factsheets en de onderzoeksrapportage zijn beschikbaar op
www.daadkracht.nl/onderzoek.
Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen een gratis
rapportage op maat voor de eigen organisatie opvragen via
www.daadkracht.nl/onderzoek.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------NOOT VOOR DE REDACTIE / NIET VOOR PUBLICATIE:
Voor meer informatie en / of toelichting kunt u terecht bij:
Daadkracht BV - 024 344 6288 – info@daadkracht.nl
drs. Denise Jans-Wassink, teamleider juridische dienstverlening.
drs. Bart-Jan Flos, directeur en onderzoeker.
De factsheet is beschikbaar 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 persbericht 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
Kennis- en 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.
DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) is de opvolger van de GVOP. Het is
met deze applicatie ook mogelijk regelgeving in geconsolideerde vorm op overheid.nl te
plaatsen. Voor meer informatie zie http://koop.overheid.nl/producten/drop.
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 is onder andere verantwoordelijk voor het Nationaal
Raadsledenonderzoek,
het
Nationaal
Statenledenonderzoek
en
diverse
dienstverleningsonderzoeken. Daadkracht werkt voor de rijksoverheid, gemeenten,
provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
Daadkracht Juridische Dienstverlening is marktleider in het adviseren en ondersteunen van
decentrale overheden bij het online publiceren van regelgeving en bekendmakingen
volgens de Wet elektronische bekendmaking (CVDR, GVOP en DROP).
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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