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Ruim 35% van alle Nederlandse gemeenten, provincies en wa-
terschappen maken één of meer in november en december 2015 
vastgestelde (belasting)verordeningen 2016 niet rechtsgeldig be-
kend. 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 stellen 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 vol-
gens 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 verorde-
ningen 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 via 
de 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
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1.1 Wet elektronische bekendma-
king (Web)
Per 1 juli 2009 is de Web in werking getreden. Op basis van de 
Web en nadere uitvoeringsregels zoals de “Regeling elektroni-
sche bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale 
overheden” en het “Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling 
regelgeving decentrale overheden” moeten decentrale overheden 
hun algemeen verbindende voorschriften elektronisch beschikbaar 
stellen en bekendmaken.

In dit onderzoek halen we voor de leesbaarheid alle regelgeving 
over elektronisch bekendmaken en beschikbaar stellen aan als de 
Web. Voor “algemeen verbindende voorschriften” gebruiken we de 
meer ingeburgerde term “verordeningen”, die de lading grotendeels 
dekt.

1.2 Beschikbaar stellen verorde-
ningen
Op grond van de Web zijn gemeenten, provincies en waterschap-
pen sinds 1 januari 2011 verplicht om hun vastgestelde verorde-
ningen in geconsolideerde vorm op het internet aan te bieden. 
Om uniformiteit in de wijze van publiceren te bewerkstelligen is de 
verplichting opgenomen om verordeningen volgens een landelijke 
standaard, het Informatie Publicatie Model (IPM), te ontsluiten via 
de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Het IPM 
geeft duidelijkheid over de op te nemen teksten en bijbehorende 
metadata.

1.3 Elektronisch bekendmaken ver
ordeningen
Vanaf 1 januari 2014 hebben gemeenten, provincies en 
waterschappen aanvullend de verplichting om verordeningen 
elektronisch bekend te maken. Die bekendmaking moet aan 
de nodige technische en organisatorische eisen voldoen. De 
wet schrijft niet expliciet een applicatie voor. Met de applicatie 
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) 
voldoet een overheidsorganisatie aan de technische eisen voor 
elektronisch bekendmaken. De meeste gemeenten, provincies en 
waterschappen maken gebruik van de GVOP.

1.4 Verschil elektronisch beschik-
baar stellen en bekendmaken
In de praktijk is er vaak spraakverwarring over elektronisch 
beschikbaar stellen, elektronisch bekendmaken en elektronisch 
publiceren van verordeningen. Dat vraagt om duidelijkheid over de 
terminologie in dit onderzoek.

Elektronisch publiceren kan elektronisch beschikbaar stellen en/of 
elektronisch bekendmaken betekenen. Het is een verzamelterm.

Elektronisch beschikbaar stellen is het opnemen van verordeningen 
in de CVDR. Dit is weliswaar een wettelijke verplichting, maar 
de wet geeft niet aan wat de gevolgen zijn van het niet naleven 
van de wettelijke verplichting. Als een organisatie niet voldoet aan 
deze wettelijke verplichting kan de rechter dat onrechtmatig vinden. 
De rechter heeft voor zover bekend nog geen uitspraken op dit 
gebied gedaan.

Elektronisch bekendmaken is het bekendmaken van de volledige 
tekst van de verordening op elektronische wijze. De juridische 
status van elektronisch bekendmaken van een verordening 
is fundamenteel anders. In combinatie met een rechtsgeldige 
vaststelling en ondertekening van een verordening leidt elektronisch 
bekendmaken tot rechtsgevolg. Elektronisch bekendmaken kan in 
de GVOP (of DROP) of via een andersoortige applicatie die 
voldoet aan de Web. Figuur 1 op de volgende pagina maakt dit 
duidelijk.

In het proces komt elektronisch bekendmaken vóór elektronisch 
beschikbaar stellen aangezien de bekendmaking onderdeel 
uitmaakt van de metadata bij het elektronisch beschikbaar stellen.

1. Inleiding

Sinds eind 2015 is het mogelijk om aan beide verplichtingen 
uit de Web te voldoen door de regelgeving te verwerken via 
de applicatie Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties 
(DROP). De gemeente Echt-Susteren was de eerste en de 
enige overheidsorganisatie die in 2015 gebruik maakte van 
DROP. In dit onderzoek zal DROP dan ook niet uitgebreid aan 
de orde komen.

De CVDR, GVOP en DROP zijn producten van KOOP (Kennis- 
en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties), onderdeel 
van de Werkmaatschappij van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken.
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1.5 Doelstelling
Daadkracht wil met dit onderzoek op een toegankelijke, 
laagdrempelige manier inzicht geven in de mate waarin en de wijze 
waarop Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen hun 
verordeningen elektronisch publiceren.

1.6 Vraagstelling
In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: In hoeverre zijn 
de verordeningen, die de volksvertegenwoordigers van Nederlandse 
gemeenten, provincies en waterschappen vaststellen in de maanden 
november en december 2014 en 2015, gepubliceerd conform de 
Wet elektronische bekendmaking (Web)?
 
Deze vraag leidt tot de volgende onderzoeksvragen:

1. In hoeverre zijn de verordeningen, die de 
volksvertegenwoordigers van Nederlandse gemeenten, 
provincies en waterschappen vaststellen in de maanden 
november en december 2014 en 2015, rechtsgeldig 
elektronisch bekendgemaakt conform de Web?

2. In hoeverre zijn de verordeningen, die de 
volksvertegenwoordigers van Nederlandse gemeenten, 
provincies en waterschappen vaststellen in de maanden 
november en december 2014 en 2015, elektronisch 
beschikbaar gesteld via de CVDR conform de Web?

1.7 Trendonderzoek
Daadkracht is als bestuurskundig adviesbureau sinds 2004 actief 
betrokken bij de ontwikkeling van standaarden voor de elektronische 
publicatie van regelgeving, bekendmakingen en vergunningen en 
de daadwerkelijke uitvoering daarvan in de praktijk.
Daadkracht heeft in het verleden in opdracht van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken jarenlang het Overheid.nl Monitor onderzoek 
uitgevoerd met als vast onderdeel de mate waarin gemeenten, 
provincies en waterschappen de standaarden voor elektronische 
publicatie van regelgeving, bekendmakingen en vergunningen 
gebruiken.

Vanaf het moment dat de wet eisen ging stellen aan elektronisch 
publiceren van verordeningen heeft Daadkracht daar in eigen 
beheer onderzoek naar gedaan. Dit heeft in het verleden tot 
diverse publicaties geleid. Het onderzoek van Daadkracht is daarbij 
niet beperkt tot een steekproef, maar omvat alle Nederlandse 
gemeenten, provincies en waterschappen. Daadkracht is daardoor 
in staat om een compleet beeld in meerjarig perspectief te 
schetsen vanaf het moment dat de wettelijke verplichtingen in 
werking getreden zijn.

Daadkracht brengt in 2017 een trendonderzoek uit met een 
compleet beeld van het beschikbaar stellen van verordeningen 
vanaf 2011 en het elektronisch bekendmaken van verordeningen 
vanaf 2014.

Figuur 1: Verschil elektronisch beschikbaar stellen en elektronisch bekendmaken
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1.8 Methode van onderzoek
Kern van het elektronisch publiceren van verordeningen is dat 
de verordeningen daadwerkelijk op internet beschikbaar zijn en 
blijven. Dit maakt het mogelijk de dataverzameling geheel online 
uit te voeren.

1.8.1 Meten vastgestelde verordeningen
Uit vooronderzoek blijkt dat alle gemeenten, provincies en 
waterschappen op hun website beschikken over een bestuur 
informatiesysteem die naast besluitenlijsten alle agenda’s van 
de volksvertegenwoordiging, inclusief (nieuwe, gewijzigde of 
ingetrokken) verordeningen, bevat. Op basis van een analyse van 
deze gegevens ontstaat een lijst met vastgestelde verordeningen. 
In dit onderzoek gaat het specifiek om de agenda’s van november 
en december 2014 én 2015.

1.8.2 Meten rechtsgeldig elektronisch be-
kendmaken
Op basis van de lijst met vastgestelde verordeningen is per 
overheidsorganisatie voor 2014 en 2015 onderzocht of en hoe 
deze verordeningen elektronisch bekendgemaakt zijn.

Gemeenten, provincies en waterschappen maken óf op de eigen 
website óf via de GVOP bekend. Er zijn overheden die in de 
loop van 2014 of 2015 overstappen van de eigen website naar 
de GVOP. 
Het onderzoeksprotocol voor de elektronische bekendmaking ziet 
er als volgt uit:

1. Is de vastgestelde verordening bekendgemaakt in een 
elektronisch publicatieblad?

2. Voldoet de techniek achter het elektronisch publicatieblad 
aan de technische eisen?
a.  
 Overheden die op de eigen website bekendmaken  
 moeten zelf aan de strenge technische eisen voor een   
 rechtsgeldige bekendmaking voldoen. De meest eenvoudige  
 technische eis, die tegelijkertijd relatief eenvoudig te  
 controleren is, is het voorgeschreven toegankelijke PDF- 
 formaat. Daadkracht heeft de technische check beperkt 
 tot een controle op het voorgeschreven PDF-formaat. Als  
 dat formaat correct is, krijgt betreffende gemeente,  
 provincie of waterschap op dit gebied het voordeel van de  
 twijfel.
b. GVOP: 
 De GVOP voldoet – mits juist gebruikt – aan de   
 technische eisen voor een rechtsgeldige bekendmaking.

3. Voldoet de bekendmaking aan de vormvereisten uit de Web 
voor een rechtsgeldige bekendmaking?

Voor een rechtsgeldige bekendmaking is een positief antwoord op 
alle drie de gestelde vragen noodzakelijk. Bij de gepresenteerde 

cijfers van niet rechtsgeldig bekendgemaakte verordeningen zitten 
dus ook de verordeningen die in het geheel niet elektronisch 
bekendgemaakt zijn.

Bij vormvereisten gaat het in de praktijk (zowel in de GVOP als 
op de eigen website) onder meer mis als:

• bijlagen die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de 
verordening alleen als externe (informerende) bijlage 
toegevoegd zijn;

• de tekst van de bekendmaking alleen een korte samenvatting 
of zakelijke mededeling van de vaststelling van de 
verordening bevat (zonder de tekst van de verordening of 
met de verordening als externe, informatieve bijlage);

• de bekendmaking de geconsolideerde tekst van de 
verordening bevat in plaats van het besluit tot wijziging / de 
wijzigingsverordening; 

• de verordening tabellen en / of afbeeldingen bevat die in de 
bekendmaking ontbreken. 

Het is mogelijk in de resultaten van het onderzoek het verschil te 
laten zien tussen organisaties die het elektronisch publicatieblad 
via de GVOP uitgeven en organisaties die via de eigen website 
bekendmaken.

1.8.3 Meten beschikbaarstelling verordenin-
gen
Op basis van de lijst met vastgestelde verordeningen is per 
overheidsorganisatie onderzocht of deze verordeningen in de 
CVDR zijn opgenomen. Dit resulteert in een lijst verordeningen die 
beschikbaar zijn in de CVDR en een lijst verordeningen die niet zijn 
opgenomen in de CVDR. Niet alle decentrale overheden publiceren 
overigens in de CVDR. Zo is in 2016 de laatste gemeente (met 
terugwerkende kracht tot 2011) overgegaan tot publiceren in de 
CVDR.

1.8.4 Beperkingen van het onderzoek
Daadkracht beperkt zich in het onderzoek tot verordeningen zoals 
vastgesteld door de volksvertegenwoordigers van gemeenten, 
provincies en waterschappen. Dit is niet geheel dekkend aangezien 
het dagelijks bestuur ook algemeen verbindende voorschriften 
vaststelt zoals een arbeidsvoorwaardenregeling waarvoor dezelfde 
verplichtingen gelden. Gemeenschappelijke regelingen zijn niet 
onderzocht.

De Web schrijft voor dat gemeenten, provincies en waterschappen 
hun verordeningen elektronisch beschikbaar stellen op basis van het 
Informatie Publicatie Model (IPM) voor Decentrale Regelgeving. Tot 
1 juli 2016 was dit IPM 4.0, vanaf die datum IPM 5.0. In een eerder 
trendonderzoek heeft Daadkracht in een steekproef aangetoond dat 
decentrale overheden het IPM slechts ten dele volgen. Voorliggend 
onderzoek gaat alleen in op de beschikbaarstelling in de CVDR en 
meet niet of de beschikbaarstelling conform het IPM is.

Eigen website:



www.daadkracht.nl/onderzoek6

ONDERZOEK BELASTINGVERORDENINGEN 2016

Het trendonderzoek is jaarlijks achteraf uitgevoerd en is een 
kwartaal na afloop van voorgaand jaar gestart. De dataverzameling 
heeft in het tweede en derde kwartaal plaatsgevonden. Niet iedere 
overheidsorganisatie is op hetzelfde moment onderzocht. Op het 
moment van onderzoek is onderzocht of er een rechtsgeldige 
elektronische bekendmaking gedaan is en of de verordening 
elektronisch beschikbaar gesteld is. In theorie hebben gemeenten, 
provincies en waterschappen die later in de tijd onderzocht zijn, 
meer tijd voor de bekendmaking en beschikbaarstelling. Het is 
verder niet uitgesloten dat overheden bij reparatiewerkzaamheden 
m.b.t. elektronische publicatie verder terug in het verleden zijn 
gegaan en daarbij alsnog tot elektronisch publicatie zijn overgegaan.

Doorgaans is het de bedoeling dat een verordening snel na 
vaststelling in werking treedt, dan wel op het moment dat in de 
verordening aangegeven staat. In veel verordeningen die aan het 
eind van het jaar vastgesteld worden is die datum 1 januari van 
het volgende jaar.

Als in een verordening een datum van inwerkingtreding staat, is 
het de wens van de regelgever om de verordening op die datum 
in werking te laten treden. Een rechtsgeldige bekendmaking is 
daarvoor noodzakelijk. Als de bekendmaking pas na die datum 
plaatsvindt, is dat vanuit het oogpunt van de regelgever niet 
tijdig, maar kan die bekendmaking wel rechtsgeldig zijn. Als 
het in het onderzoek gaat om een rechtsgeldige bekendmaking 
doen de onderzoekers geen uitspraken over de tijdigheid van de 
bekendmaking.
 
1.9 Leeswijzer
Hoofdstuk twee staat in het teken van de rechtsgeldige 
bekendmaking van verordeningen. Het derde hoofdstuk behandelt 
de beschikbaarheid van verordeningen van Nederlandse gemeenten, 
provincies en waterschappen in de CVDR. Ten slotte bevatten 
hoofdstuk vier en vijf de conclusies en aanbevelingen. 

Figuur 2: Voorbeeld elektronisch gemeenteblad, Legesverordening 

2016, bekendgemaakt via de GVOP, beschikbaar op 

officielebekendmakingen.nl

Figuur 3: Voorbeeld regeling Legesverordening 2016 gepubliceerd in de 

CVDR, beschikbaar op overheid.nl.
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Dit hoofdstuk staat in het teken van de eerste onderzoeksvraag: In 
hoeverre zijn de verordeningen, die de volksvertegenwoordigers van 
Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen vaststellen 
in de maanden november en december 2014 en 2015, rechtsgeldig 
elektronisch bekendgemaakt conform de Web? Achtereenvolgens 
komen de resultaten van gemeenten, provincies en waterschappen 
aan bod.

Figuur 4: Vragen van Kamerlid Veldman aan de minister van 

Binnenlandse Zaken over het niet rechtsgeldig bekendmaken van 

gemeentelijke verordeningen.

2.1 Gemeenten
Eind 2014 zijn ruim 900 gemeentelijke verordeningen 
(16,5%) niet rechtsgeldig bekendgemaakt, waaronder veel 
belastingverordeningen over 2015. Eind 2015 hebben de 
gemeenteraden veel minder verordeningen vastgesteld (-31,5%). 
Het rechtsgeldig bekendmaken ging verhoudingsgewijs beter dan 
in 2014. Toch blijft het zorgwekkend dat 12,5% van de door de 
raad in november en december 2015 vastgestelde verordeningen 
in formele zin geen rechtskracht krijgt vanwege het ontbreken 
van een rechtsgeldige bekendmaking. De publiciteit rondom 
het onderzoek heeft er wel voor gezorgd dat veel gemeenten 
een tweede bekendmaking gedaan hebben of een rectificatie 
geplaatst hebben. Vanaf dat moment is de bekendmaking alsnog 
rechtsgeldig. Ondanks deze geconstateerde verbeteringen zijn eind 
2015 ruim 500 verordeningen niet in werking getreden.

2. Rechtsgeldig elektronisch bekendmaken verordeningen 

Daadkracht kwam eind 2015 naar buiten 
met een onderzoek naar alle in november 
en december 2014 door gemeenten 
vastgestelde verordeningen. Daaruit bleek 
dat ruim 900 (belasting)verordeningen 
(16,5%) voor het jaar 2015 niet op de 
juiste wijze zijn bekendgemaakt. 
Hierdoor kunnen gemeenten deze verordeningen niet uitvoeren 
en is er geen basis om belastingen te mogen heffen. 

Het onderzoek heeft voor de nodige ophef gezorgd. In diverse 
gemeenten hebben Raadsleden vragen gesteld. Alle gemeenten 
hebben de mogelijkheid gekregen een (gratis) rapportage op 
maat voor de eigen gemeente op te vragen. Hier hebben in 
totaal 128 gemeenten, veelal via de griffie, gebruik van gemaakt.  
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van 
het onderzoek. 

Minister Plasterk kondigde in de beantwoording van de 
Kamervragen aan dat hij in het kader van het programma 
Digitaal 2017 een wetsvoorstel voorbereidt dat erin voorziet dat 
bestuursorganen alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen 
en kennisgevingen moeten doen in een elektronisch publicatieblad 
dat met behulp van een centrale voorziening (thans de GVOP 
en DROP) wordt uitgegeven.

In de maanden nadat het onderzoek uitkwam hebben 
diverse gemeenten hun belastingverordeningen 2016 opnieuw 
elektronisch bekendgemaakt. Er is geen uitgebreid onderzoek 
gedaan naar het aantal rectificaties, maar een korte verkenning 
laat zien dat er tientallen belastingverordeningen opnieuw 
elektronisch bekendgemaakt zijn. 
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Gemeenten die eind 2015 via de GVOP bekendmaken maken 
89,5% van hun vastgestelde verordeningen rechtsgeldig bekend. 
Gemeenten die via de eigen website bekendmaken, maken meer 
dan de helft (55,7%) van de vastgestelde verordeningen niet 
rechtsgeldig bekend.

Bijna 36% van de gemeenten maakt één of meer verordeningen 
eind 2015 niet rechtsgeldig elektronisch bekend. Eind 2014 was 
dat nog 31%.

Gemeenten zijn er in soorten en maten. Eind 2014 maakten de 
grootste gemeenten relatief de minste verordeningen rechtsgeldig 
bekend. Eind 2015 wijzigt dat beeld. Vanaf dat moment geldt hoe 
groter de gemeente, hoe beter de gemeente er (verhoudingsgewijs) 
in slaagt verordeningen rechtsgeldig bekend te maken. Voor 
alle gemeentegrootten geldt dat er verhoudingsgewijs meer 
verordeningen rechtsgeldig bekend gemaakt zijn. De 100.000 plus 
gemeenten hebben in dit verband hun achterstand omgebogen 
naar een voorsprong ten opzichte van gemeenten met minder 
inwoners.

2.2 Provincies
Alle elektronische bekendmakingen van provincies voldoen aan 
de technische eisen en de vormvereisten voor een rechtsgeldige 
bekendmaking. Drie verordeningen in 2014 en één verordening 
in 2015 zijn in het geheel niet bekend gemaakt. Gezien het lage 
aantal vastgestelde verordeningen weegt dat relatief zwaar door 
in 2014.

De provincie Limburg maakt haar verordeningen sinds begin 2015 
in de GVOP elektronisch bekend. De provincie Noord-Brabant gaat 
naar verwachting als laatste provincie eind 2016 over naar DROP 
voor de bekendmaking van verordeningen.

Daar waar eind 2014 nog een kwart van de provincies één of 
meer verordeningen niet rechtsgeldig elektronisch bekendmaken 
blijft er daarvan in 2015 nog één over.

Figuur 7: Rechtsgeldig 

elektronisch bekendmaken 

verordeningen provincies 

november en december 

2014-2015

Figuur 5: Rechtsgeldig 

elektronisch bekendmaken 

verordeningen gemeenten 

november en december 

2014-2015

Figuur 6: Rechtsgeldig 

elektronisch bekendmaken 

verordeningen gemeenten 

naar gemeentegrootte 

november en december 

2014-2015
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2.3 Waterschappen
Eind 2014 maken de waterschappen 22,6% van hun verordeningen 
niet rechtsgeldig bekend. Eind 2015 stijgt dat percentage naar 
28,8%. Het aantal verordeningen dat de waterschappen aan het 
eind van het jaar vaststellen daalt van 93 naar 73.
Waterschappen die eind 2015 via de GVOP bekendmaken maken 
28,6% van hun vastgestelde verordeningen niet rechtsgeldig 
bekend. Waterschappen die via de eigen website bekendmaken, 
maken 60% van de vastgestelde verordeningen niet rechtsgeldig 
bekend.

Een derde van de waterschappen maakt eind 2014 één of meer 
verordeningen niet rechtsgeldig bekend. Hoewel het deels om 
andere waterschappen gaat laat eind 2015 een ongewijzigd beeld 
zien.

2.4 Conclusie
In dit hoofdstuk stond de eerste onderzoeksvraag centraal: In 
hoeverre zijn de verordeningen, die de volksvertegenwoordigers van 
Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen vaststellen 
in de maanden november en december 2014 en 2015, rechtsgeldig 
elektronisch bekendgemaakt conform de Web?

In de onderzoekspopulatie zijn gemeenten veruit de grootste groep 
overheden met het hoogste volume aan vastgestelde verordeningen. 
De verordeningen van gemeenten krijgen daardoor een relatief 
hoog gewicht bij de presentatie van de cijfers voor gemeenten, 
provincies en waterschappen op geaggregeerd niveau.

Verordeningen van alle Nederlandse gemeenten, waterschappen en 
gemeenten zijn in 2014 voor 83,4% rechtsgeldig bekendgemaakt. In 
2015 stijgt dit naar 87,3%. Spiegelbeeld daarvan is dat van de eind 
2015 nieuw vastgestelde verordeningen 12,7% niet rechtsgeldig is 
bekendgemaakt.
Gemeenten en provincies maken eind 2015 relatief meer 
verordeningen rechtsgeldig bekend. Tegen die trend in maken 
waterschappen eind 2015 nog minder verordeningen rechtsgeldig 

bekend dan in 2014. Zowel eind 2014 als eind 2015 maken 
provincies relatief meer verordeningen rechtsgeldig bekend dan 
gemeenten. Waterschappen blijven over de volle breedte daarbij 
achter.

Hoe groter de gemeente, hoe beter de gemeente er in 2015 
(verhoudingsgewijs) in slaagt om vastgestelde verordeningen 
rechtsgeldig bekend te maken. 

Daar waar gemeenten, provincies en waterschappen 
verhoudingsgewijs meer vastgestelde verordeningen in 2015 
rechtsgeldig bekendmaken, maken relatief meer gemeenten, 
provincies en waterschappen eind 2015 één of meer verordeningen 
niet rechtsgeldig bekend: 35% ten opzichte van 31% eind 2014.

Figuur 10: Gemeenten, waterschappen en provincies die in november en 

december 2015 één of meer verordeningen niet rechtsgeldig elektronisch 

bekendmaken

Overheden die hun publicatieblad met behulp van de GVOP 
publiceren maken substantieel meer verordeningen rechtsgeldig 
bekend dan overheidsorganisaties die via de eigen website 
publiceren. Gemeenten, provincies en waterschappen die via de 
eigen website een eigen blad publiceren maken het merendeel 
van hun eind 2015 vastgestelde verordeningen niet rechtsgeldig 
bekend.

Figuur 8: Rechtsgeldig 

elektronisch bekendmaken 

verordeningen waterschap

pen november en 

december 2014-2015

Figuur 9: Rechtsgeldig 

elektronisch bekendmaken 

verordeningen gemeenten, 

waterschappen en 

provincies november en 

december 2014-2015
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3.1 Gemeenten
Gemeenten stellen 90% van de eind 2015 vastgestelde verorde-
ningen elektronisch beschikbaar op Overheid.nl. Dat is een stijging 
ten opzichte van eind 2014.

3.2 Provincies
Provincies stellen 91,3% van de eind 2015 vastgestelde verorde-
ningen elektronisch beschikbaar op Overheid.nl. Dat is een stijging 
ten opzichte van eind 2014.

3. Elektronisch beschikbaarstellen verordeningen 
Dit hoofdstuk staat in het teken van de tweede onderzoeksvraag: In hoeverre zijn de verordeningen, die de volksvertegenwoordigers van 
Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen vaststellen in de maanden november en december 2014 en 2015, elektronisch 
beschikbaar via de CVDR conform de Web? Achtereenvolgens komen de resultaten van gemeenten, provincies en waterschappen aan bod.

Eind 2015 is de beschikbaarheid van vastgestelde verordeningen ten opzichte van eind 2014 voor alle gemeentegrootten gestegen. De 
100.000plus gemeenten hebben beide jaren de “slechtste” beschikbaarheid. Tot 100.000 inwoners geldt hoe groter de gemeente, hoe beter 
de beschikbaarheid van verordeningen.

Figuur 11: Elektronisch 

beschikbaar stellen 

verordeningen gemeenten 

november en december 

2014-2015

Figuur 13: Elektronisch 

beschikbaar stellen 

verordeningen provincies 

november en december 

2014-2015

Figuur 12: Elektronisch 

beschikbaar stellen 

verordeningen gemeenten 

naar gemeentegrootte 

november en december 

2014-2015
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3.3 Waterschappen
Waterschappen stellen 87,7% van de eind 2015 vastgestelde ver-
ordeningen elektronisch beschikbaar op Overheid.nl. Dat is een 
stijging ten opzichte van eind 2014.

3.4 Conclusie
In de onderzoekspopulatie zijn gemeenten veruit de grootste groep 
overheden met het hoogste volume aan vastgestelde verordenin-
gen. De verordeningen van gemeenten krijgen daardoor een rela-
tief hoog gewicht bij de presentatie van de cijfers voor gemeenten, 
provincies en waterschappen op geaggregeerd niveau.

Gemeenten, provincies en waterschappen stellen gezamenlijk 90% 
van de eind 2015 vastgestelde verordeningen elektronisch be-
schikbaar op Overheid.nl. Dat is een stijging ten opzichte van 
eind 2014. 

Figuur 14: Elektronisch 

beschikbaar stellen veror-

deningen waterschappen 

november en december 

2014-2015

Daadkracht is nauw betrokken bij de (door)ontwikkeling 
van de GVOP en DROP. Vanaf juli 2015 heeft Daadkracht 
namens de gemeente Echt-Susteren een zeer actieve rol 
gespeeld in de pilot van KOOP waarin DROP doorontwikkeld 
en getest is. Mede dankzij onze inbreng is het systeem beter 
en gebruikersvriendelijker geworden.

Na een succesvolle pilot heeft Daadkracht namens de 
gemeente Echt-Susteren vorig jaar in december 2015 als 
eerste gemeente de nieuwe applicatie Decentrale Regelgeving 
en Officiële Publicaties (DROP) in gebruik genomen. Ter 
gelegenheid van de landelijke primeur heeft Hans Flier (van 
het ministerie van BZK) de eerste publicatie die in DROP 
is ingevoerd, uitgereikt aan burgemeester Jos Hessels. 
Daadkracht heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om 
de burgemeester een chocolade wensplaat met de logo’s van 
alle betrokkenen aan te bieden

Gemeente Echt-Susteren in samen-
werking met Daadkracht als eerste over 
op DROP
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In voorliggend onderzoek is ingegaan op het rechtsgeldig bekend-
maken van regelgeving en het elektronisch beschikbaar stellen van 
de regelgeving in de CVDR. De voorgaande twee hoofdstukken 
gingen in op de twee onderzoeksvragen. Dit hoofdstuk bevat de 
beantwoording van de hoofdvraag: In hoeverre zijn de verordenin-
gen, die de volksvertegenwoordigers van Nederlandse gemeenten, 
provincies en waterschappen vaststellen in de maanden november 
en december 2014 en 2015, gepubliceerd conform de Wet elektro-
nische bekendmaking (Web)?

Verordeningen van alle Nederlandse gemeenten, provincies en 
waterschappen zijn eind 2014 voor 83,4% rechtsgeldig bekendge-
maakt. In 2015 stijgt dit naar 87,3%. Spiegelbeeld daarvan is dat 
van de eind 2015 nieuw vastgestelde verordeningen 12,7% niet 
rechtsgeldig is bekendgemaakt.
Daar waar gemeenten, provincies en waterschappen verhoudings-
gewijs meer vastgestelde verordeningen eind 2015 rechtsgeldig 
bekendmaken, maken relatief meer gemeenten, provincies en wa-
terschappen eind 2015 één of meer verordeningen niet rechtsgel-
dig bekend: 35% ten opzichte van 31% eind 2014.

Overheden die hun publicatieblad met behulp van de GVOP publi-
ceren maken substantieel meer verordeningen rechtsgeldig bekend 
dan overheidsorganisaties die via de eigen website publiceren.

Gemeenten, provincies en waterschappen stellen gezamenlijk 90% 
van de eind 2015 vastgestelde verordeningen elektronisch beschik-
baar op Overheid.nl. Dat is 3,2% meer dan eind 2014.

4. Conclusies

Hayke Veldman
Tweede Kamerlid VVD
Woordvoerder Openbaar Bestuur 
en Ruimtelijke Ordening

“De bouw van ‘de digitale overheid’ gaat niet snel genoeg. 
Overheden moeten hun informatiehuishouding op orde 
hebben en beschikken over een goede digitale infrastructuur. 
Alleen op die manier is te voorkomen dat overheden fouten 
maken met bijvoorbeeld het elektronisch bekendmaken van 
verordeningen.”

linkedin.com/in/haykeveldman
twitter.com/haykeveldman

“Wij zijn blij met het onderzoek van Daadkracht naar de 
wijze waarop verordeningen die door de gemeenteraad zijn 
vastgesteld worden gepubliceerd. 

Raadsleden en gemeenteraden moeten er op kunnen 
vertrouwen dat door hen vastgestelde verordeningen deugdelijk 
en rechtsgeldig worden gepubliceerd. Daarom vindt Raadslid.
Nu  het zorgelijk dat ruim 500 verordeningen niet op de juiste 
wijze zijn gepubliceerd. 

Het betekent dat er voor deze verordeningen geen rechtmatige 
leges en belastingen kunnen worden geheven. Dat is nadelig 
voor het aanzien van het openbaar bestuur en voor de 
gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in het bijzonder.  
Raadslid.Nu hoopt dat gemeenten die in gebreke zijn gebleven 
lessen trekken uit dit onderzoek. “

Mark den Boer
Voorzitter Raadslid.nu, Nederland-
se Vereniging voor Raadsleden
Raadslid CDA Molenwaard

linkedin.com/pub/mark-den-boer/28/259/372
twitter.com/markdenboer

Kwaliteit metadata
Daadkracht voerde in 2012 de nulmeting Regelgeving CVDR 
2011 uit. Naast de actualiteit (beschikbaarheid) van alle 
vastgestelde verordeningen is steekproefsgewijs de kwaliteit van 
de bijbehorende metadata onderzocht. Uit dat onderzoek kwam 
naar voren dat de kwaliteit van de metadata niet optimaal was. 
Van de 979 onderzochte verordeningen was 95% niet (volledig) 
juist volgens de landelijke standaard gepubliceerd. De kwaliteit 
van de metadata bleek in 2012 nog verder teruggelopen. Uit 
het tweede trendonderzoek bleek dat 97% niet (volledig) correct 
was gepubliceerd.

De kwaliteit van de metadata is in voorliggend onderzoek niet 
meegenomen, maar het blijft een belangrijk punt van aandacht 
bij het ter beschikking stellen van verordeningen in de CVDR. 
De landelijke standaard is per 1 juli 2016 aangepast naar versie 
5.0. De vijfde versie van het IPM kent een aantal technische 
aanpassingen, andere notatiewijzen, maar ook diverse 
inhoudelijke aanpassingen zoals het volgen van een vast format 
voor de officiële naam van een regeling. De wijzigingen waren 
nodig vanwege de ingebruikname van DROP, de applicatie die 
de GVOP en CVDR integreert. 
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5. Aanbevelingen richting toekomst

drs. Bart - Jan Flos
Directeur
linkedin.com/in/bjflos

twitter.com/bjflos

drs. Denise Jans -Wassink
Teamleider 
linkedin.com/in/denisejanswassink

mr. Tamara Swint
Adviseur
linkedin.com/in/tamara-swint-llm

Aanbevelingen aan KOOP - 
BZK

1. Verplicht het gebruik van GVOP-
DROP en faciliteer “nieuwkomers”

2. Zorg voor duidelijke regelgeving, 
communicatie en tijdpad

3. Creëer voor iedere 
overheidsorganisatie een 
landingspagina Overheid.nl

4. Zorg voor gebruiksvriendelijke 
software 

Aanbevelingen aan gemeen-
ten, provincies en water-
schappen 

5. Centraliseer het publicatieproces van 
regelgeving

6. Bied een overzicht van publicaties van 
regelgeving op Verantwoordingsdag

7. Wees duidelijk over officiële publicatie 
bladen

Aanbevelingen aan KOOP – Binnen-
landse Zaken

5.1 Verplicht het gebruik van GVOP-DROP 
en facliteeer “nieuwkomers”
De technische eisen die de Web stelt aan een officieel publicatie-
blad zijn hoog. De verordeningen die gemeenten, provincies en wa-
terschappen eind 2015 via de eigen website bekendmaken voldoen 
in meerderheid niet aan die technische eisen. Het is dan ook zeer 
raadzaam om GVOP-DROP zo snel als mogelijk aan te wijzen als 
de enige applicatie waarmee gemeenten, provincies en waterschap-
pen rechtsgeldig bekend kunnen maken. De aankondiging van deze 
verplichting is er al jarenlang, een snelle realisatie ervan heeft in 
potentie direct effect op het rechtsgeldig elektronisch bekendmaken 
van verordeningen.

In dat kader is het raadzaam om te komen tot een overgangsrege-
ling voor de officiële elektronische bekendmakingen die gemeenten, 
provincies en waterschappen in het verleden op de eigen website 
gedaan hebben. Deze dienen beschikbaar te blijven. Het zou goed 
zijn om dat op enigerlei wijze te faciliteren door die collectie “te 
bevriezen” en te plaatsen op een deel van officielebekendmakingen.
nl. De verantwoordelijkheid voor die bekendmakingen en de wijze 
waarop die in het verleden zijn gedaan blijft uiteraard bij betreffende 
organisatie.

Richting 2018 zullen steeds meer gemeenten, provincies en water-
schappen overstappen naar DROP, een applicatie die de CVDR en 

de GVOP integreert. Deze integratie zorgt ervoor dat beide publica-
ties in één proces zitten. Alleen elektronisch bekendmaken of alleen 
elektronisch beschikbaar stellen zal bij gebruikers van DROP vrijwel 
niet meer voorkomen. Gecombineerd met de wettelijke verplichting 
alle bekendmakingen elektronisch te publiceren zorgt dit voor een 
duidelijke lijn: alle regelingen (en daarmee niet alleen verordenin-
gen) van gemeenten, provincies en waterschappen komen in DROP. 
Overheidsorganisaties krijgen door het hogere aantal te verwerken 
regelingen meer ervaring en daarmee handigheid in het publiceren 
van die regelingen. Het publicatieproces krijgt daarmee naar ver-
wachting een prominentere rol in de besluitvormingsprocessen. 

5.2 Duidelijke regelgeving, communicatie 
en tijdpad
De functie (en daarmee de achtergrond) van ambtenaren bij ge-
meenten, provincies en waterschappen die zich bezighouden met 
publiceren van verordeningen is divers. Het gaat om juristen, ICT’ers, 
communicatiemedewerkers, medewerkers documentaire informatie-
voorziening, administratief medewerkers et cetera. Voor deze me-
dewerkers is het vaak niet duidelijk wat de geldende regelgeving 
is en ze zijn zich er vaak niet van bewust dat ze niet voldoen aan 
wettelijke publicatieverplichtingen.

Duidelijkheid over regelgeving en het tijdpad naar nieuwe regel-
geving helpt daarbij. Bijvoorbeeld door middel van een duidelijke 
wetgevingskalender.
Gemeenten, provincies en waterschappen hebben behoefte aan dui-
delijke instructies, bijvoorbeeld in de vorm van een factsheet over 
wat ze uiteindelijk moeten publiceren en de wijze waarop.

Daadkracht voert periodiek onderzoek uit naar bekendmakingen, vergunningen en regelgeving. Tegelijkertijd ondersteunt en ondersteunde 
Daadkracht meer dan 165 overheidsorganisaties op dat gebied. Het eerste trendonderzoek naar eind 2014 vastgestelde (belasting)
verordeningen heeft geleid tot veel commotie. Vaak is de vraag gesteld wat er volgens de onderzoekers anders zou moeten om zaken 
beter te laten verlopen. Reden voor Daadkracht om aan de onderzoekers te vragen om aanbevelingen te formuleren met betrekking tot 
het bekendmaken van regelgeving en vergunningen en het beschikbaar stellen van regelgeving. Deze aanbevelingen zijn op onderdelen 
verderstrekkend dan de onderzoeksresultaten. De onderzoekers doen de aanbevelingen op persoonlijke titel en zijn gespiegeld bij een 
aantal ambtenaren.
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In de praktijk blijkt het bijvoorbeeld regelmatig fout te gaan met 
bijlagen of tabellen bij een regeling. Voor de rechtsgeldigheid van 
(een onderdeel van) een verordening kan de wijze van publiceren 
daarvan het verschil maken. 

5.3 Landingspagina officiële publicaties op 
Overheid.nl
Het Rijk heeft ervoor gekozen de publicatie van verordeningen 
van decentrale overheden te centraliseren. Deze verordeningen 
raken de kern van gemeenten, provincies en waterschappen en 
worden bij voorkeur dan ook ontsloten op de website van deze 
organisaties. Dat blijkt – ondanks het feit dat die verordeningen als 
open data beschikbaar zijn – lastig te realiseren. 

In de praktijk verwijzen deze overheden dan naar websites van 
het Rijk. Gemeenten, provincies en waterschappen moeten dan 
naar een wirwar van websites verwijzen zoals ruimtelijkeplannen.nl, 
overheid.nl en officielebekendmakingen.nl (inclusief Staascourant). 
In technische zin blijkt het correct en toekomstvast verwijzen met 
een permanente link naar deze publicaties ook nog eens heel 
lastig. 

Het zou dan ook goed zijn als er voor iedere gemeente, provincie 
en waterschap een eigen landingspagina zou komen op Overheid.nl 
met een voor burgers en bedrijven gebruiksvriendelijke presentatie 
van deze publicaties. Gemeenten, provincies en waterschappen 
kunnen dan eenduidig verwijzen naar één internetadres met de 
complete collectie.

Bijkomend voordeel is dat dit een einde maakt aan de wildgroei 
van teksten en verwijzingen op websites van decentrale overheden. 
Die wildgroei bevordert de toegankelijkheid van overheidsinformatie 
bepaald niet. 

5.4 Gebruiksvriendelijke software
Een veelgehoorde klacht bij gebruikers van de CVDR, de GVOP en 
DROP is dat de software rigide en niet gebruiksvriendelijk is. Nu is 
de gebruiksvriendelijkheid van software altijd subjectief, maar het 
verdient aanbeveling om te bekijken of de gebruiksvriendelijkheid 
van de software verhoogd kan worden. Een mogelijkheid is om 
met een gebruikersgroep te onderzoeken hoe de beleving van 
de gebruiksvriendelijkheid kan verbeteren. Duidelijke instructies 
voorzien van (bewegend) beeldmateriaal helpt daarbij.

KOOP zit overigens niet stil en werkt inmiddels met ambassadeurs. 
Gebruikers kunnen deze ervaringsdeskundigen benaderen bij 
vragen over onder andere het werkproces.

De software achter de CVDR, de GVOP en DROP zou in ieder 
geval alle eigenschappen moeten hebben die nodig zijn om te 
voldoen aan het nieuwe IPM 5.0. 

Aanbevelingen aan gemeenten, 
waterschappen en provincies

5.5 Centraliseer publicatieproces van regel-
geving
De publicatie van regelgeving kan in de nabije toekomst alleen 
nog in DROP. Deze duidelijkheid zal positief doorwerken in de 
cijfers van een rechtsgeldige bekendmaking en elektronische 
beschikbaarstelling. Toch blijkt het een uitdaging voor gemeenten, 
provincies en waterschappen om de interne processen zo in te 
richten dat een rechtsgeldige bekendmaking automatisch volgt op 
een rechtsgeldige vaststelling. 

Bij veel gemeenten, provincies en waterschappen geldt voor 
ambtenaren een integrale verantwoordelijkheid. Dat leidt onder 
andere tot de consequentie dat als een ambtenaar regelgeving 
initieert, die ambtenaar ook verantwoordelijk is voor de publicatie 
daarvan. Dat staat overigens los van wie uiteindelijk publiceert. In de 
praktijk leidt dat regelmatig tot het niet (rechtsgeldig) bekendmaken 
en/of elektronisch ter beschikking stellen van regelgeving. 

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen, zonder iets af te 
doen aan de integrale verantwoordelijkheid van de ambtenaar, het 
publicatieproces van regelgeving centraliseren. Het is wenselijk om 
in het publicatieproces zekerheden in te bouwen. Zo kunnen het 
bestuurssecretariaat van het college en de griffie een poortwachter-
functie vervullen. 
Ook de routering van stukken door de organisatie, met behulp 
van een zaaksysteem of documentsysteem, geeft de mogelijkheid 
waarborgen voor uiteindelijke publicatie in te bouwen. Het 
daadwerkelijk bekendmaken en ter beschikking stellen kan dan 
centraal, bij ten minste twee personen in de eigen organisatie of 
bij een externe organisatie, belegd worden. 

Het (toekomstig) beheer van de publicatie van vergunningen kan 
centraal of decentraal. Belangrijk bij decentraal beheer is dat de 
beheerders voldoende volume moeten hebben om de publicaties 
op kwalitatief hoog niveau uit te kunnen voeren. Kijk daarbij ook 
naar mogelijkheden om onderdelen te automatiseren met behulp 
van een koppeling. Regel dan eerst het proces erachter en zorg dat 
de systemen die moeten koppelen die juiste gegevens bevatten.

5.6 Overzicht publicaties van regelgeving 
op Verantwoordingsdag
Op de derde woensdag in mei presenteren ministeries hun 
jaarverslagen aan de Tweede Kamer en publiceert de Algemene 
Rekenkamer zijn verslag van de controles op die jaarverslagen. 
Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen werken ook 
met een dergelijke “Verantwoordingsdag”. 



Het zou goed zijn als gemeenten, provincies en waterschappen in 
hun jaarverslag een overzicht opnemen van vastgestelde regelingen 
door zowel het dagelijks als het algemeen bestuur. 

In dat overzicht maken ze het volgende duidelijk: wanneer heeft 
welk bestuursorgaan de regeling vastgesteld, wanneer en waar is 
de regeling rechtsgeldig bekendgemaakt en waar is die regeling 
elektronisch beschikbaar gesteld.

Volksvertegenwoordigers vertrouwen op een deugdelijke en 
rechtsgeldige publicatie van regelgeving. Een jaarlijks publicatie 
overzicht verhoogt de transparantie, maar zeker ook de 
attentiewaarde van officiële publicaties.

De administratieve last voor gemeenten, provincies en 
waterschappen is maar heel beperkt en is zelfs nog verder te 
reduceren als een dergelijk overzicht geautomatiseerd uit DROP 
te halen is. 

5.7 Wees duidelijk over officiële publicatie-
bladen
Gemeenten, provincies en waterschappen zijn op hun website 
zeer onduidelijk over wat nu rechtsgeldige bekendmakingen zijn. 
De vele publicaties lopen door elkaar heen en staan soms wel 
en soms niet op de website. Denk aan ruimtelijkeplannen.nl, het 
elektronisch Gemeenteblad – Provinciaal Blad – Waterschapsblad, 
publicaties in de Staatscourant, Verkeersbesluiten en het lokale 

krantje met zakelijke mededelingen van vergunningen. Ook een 
toekomst vaste verwijzing naar de regelgeving uit de CVDR op 
Overheid.nl blijkt lastig.

In een vervolgonderzoek gaat Daadkracht dit met cijfers verder 
onderbouwen.

De mooiste oplossing is dat overheden deze publicaties met 
behulp van een koppeling ook via de eigen website ontsluiten. 
Als gemeenten, provincies en waterschappen hier niet voor 
kiezen moeten ze burgers en bedrijven op de eigen website 
wel duidelijkheid geven over de status en de vindplaats van de 
verschillende publicaties. 

Als KOOP-BZK de aanbeveling volgt van de landingspagina 
kunnen gemeenten, provincies en waterschappen overigens een 
stuk eenvoudiger verwijzen. 
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De kracht van Daadkracht
Daadkracht is een bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau 
uit Nijmegen. Wij staan voor goed en gedegen onderzoek voor 
overheden, maar doen ook uit eigen interesse onderzoek in 
het publieke domein. Daadkracht werkt voor de Rijksoverheid, 
gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke 
regelingen. 

Naast het onderzoek Bekendmaking (belasting)verordeningen 
2016 is Daadkracht verantwoordelijk voor het Nationaal 
Raadsledenonderzoek, het Nationaal Statenledenonderzoek en 
diverse dienstverleningsonderzoeken.
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Vertegenwoordigers van gemeenten, 
provincies en waterschappen kunnen op 
www.daadkracht.nl/onderzoek een gratis 
rapportage op maat voor de eigen 
organisatie opvragen.


