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Uw kenmerk 

Datum 27 januari 2016 
Betreft handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale 

overheden 

Gemeenten maken op ruime schaal gebruik van de mogelijkheid om publieke 
taken via een privaatrechtelijke rechtsvorm uit te voeren. Artikel 160, tweede l id, 
Gemeentewet geeft de voorkeur aan publiekrechtelijke rechtsvormen voor de 
behartiging van publieke belangen. Het gebruik van privaatrechtelijke 
rechtsvormen is slechts toegestaan indien dat in het bijzonder aangewezen moet 
worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. 
Met de recente wijziging van de Gemeentewet (Stb. 2015, 426) is deze 
zogenaamde voorkeursnorm als uitgangspunt herbevestigd. 

Zoals aangekondigd in de circulaire van 9 december j l . inzake wijzigingen in de 
Gemeentewet is een handreiking getiteld "verzelfstandiging en samenwerking bij 
decentrale overheden, een afwegingskader voor publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke vormgeving" ontwikkeld. Voor zowel de raad als het college is 
een exemplaar van deze handreiking bij deze brief gevoegd. 

Beoogd wordt met deze handreiking gemeenten te ondersteunen bij het maken 
van een onderbouwde keuze tussen publiek- en privaatrechtelijke regeling van 
publieke taken en de afweging daarbij van alle relevante aspecten. Het college 
neemt hierover geen besluit dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden 
en in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De 
verplichte goedkeuring van het definitieve besluit door gedeputeerde staten is 
met de inwerkingtreding van voornoemde wetswijziging per 1 februari 2016 
komen te vervallen. 
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De handreiking is ook digitaal te vinden via de volgende link: 
https://www.ri iksoverheid.nl/documenten/richtl i inen/2015/12/01/handreiking-
verzelfstandiqing-en-samenwerkinq-bii-decentrale-overheden. Indien gewenst 
kunt u een extra exemplaar bestellen bij het ministerie van BZK door een mail te 
sturen naar postbusgemeentewet@minbzk.nl. 

Hoogachtend, 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Namens deze, 

T. Livius 
Directeur Bestuur, Democratie en Financiën 


