
Factsheet Beroepsreglementering 
Beschrijving instrument 

Van beroepsreglementering is sprake wanneer eisen worden gesteld aan een beoefenaar alvorens 

diegene een dienst mag verrichten of een titel mag voeren. Hierbinnen kan onderscheid worden 

gemaakt naar: 

 Titelbescherming: in dit geval kan een titel slechts worden gevoerd indien aan bepaalde 

vereisten wordt voldaan. 

 Gereserveerde activiteit: in dit geval kunnen beroepsactiviteiten slechts worden uitgeoefend 

indien de beoefenaar aan bepaalde vereisten voldoet. 

 Vereisten aan bedrijfsvoering: naast deze twee vormen van reglementering kunnen ook eisen 

worden gesteld aan onafhankelijkheid van personen en eisen aan de bedrijfsvoering (zoals 

doormiddel van eisen aan tuchtrecht en aandeelhouderschap). 

 
Een voorbeeld van een beroep waar al deze beperkingen en eisen voor gelden is de 

registeraccountant. Zo kan alleen iemand die is ingeschreven in het register zichzelf 

registeraccountant noemen (titelbescherming). Daarnaast mag een wettelijke controle alleen door een 

ingeschreven accountant worden verricht (gereserveerde activiteit). Bovendien geldt als eis aan de 

bedrijfsvoering dat een accountantskantoor in meerderheid in handen moet zijn van accountants 

(vereisten aan bedrijfsvoering). 

 
Kwalificatie instrument 

Bij het verlenen van een dienst bestaat er altijd een risico dat deze niet naar behoren wordt uitgevoerd 

en de klant dus niet krijgt wat van tevoren is afgesproken. Daarnaast bestaat er soms een risico dat bij 

het verlenen van een dienst de belangen van derde partijen, die niet bij de transactie zijn betrokken, 

worden geschaad. Indien private mechanismen (zoals certificering) niet afdoende zijn en 

de mogelijke gevolgen onaanvaardbaar groot zijn dan is overheidsinterventie gerechtvaardigd. 

Overheidsinterventie kan verschillende vormen aannemen. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit het 

faciliteren van juridische geschilbeslechting (een gang naar de rechter bij een conflict over geleverde 

kwaliteit), het vaststellen van bepaalde vereisten aan een op te leveren product (zoals in een 

bouwbesluit) of het verbieden van bepaalde handelingen. In sommige gevallen zullen bovenstaande 

vormen van overheidsinterventie de publieke belangen niet voldoende borgen. In dergelijke gevallen 

kan beroepsreglementering wenselijk zijn. 

 
Gegeven het belang van passend overheidsingrijpen heeft het kabinet een kader ontwikkeld dat dient 

als handvat om de proportionaliteit van nieuwe beroepsreglementering te bepalen en huidige 

beroepsreglementering te evalueren. De vragen die dienen te worden doorlopen zijn de volgende: 
A.  Zijn de resultaten of het proces voldoende contracteerbaar? 

B.  Zijn de consequenties van een onwenselijke uitkomst in voldoende mate bij de beoefenaar te 

leggen? 

C.  Zijn de vaardigheden van de beoefenaar voldoende bepaalbaar en zijn er geen externe 

gevolgen? 

D.  Zijn er grote negatieve externe gevolgen en betrekt de klant deze onvoldoende in zijn 

afweging? 

E.  Zijn er grote negatieve gevolgen voor de klant? 

 
Bij de beantwoording van elke vraag dient een weging te worden gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien 

van de omvang van de gevolgen en de bepaalbaarheid van de vaardigheden van de 

beroepsbeoefenaar. Naarmate de contracteerbaarheid en bepaalbaarheid lager is en de gevolgen 

groter ligt reglementering eerder voor de hand. Zie ook de brief van de Minister van Economische 

Zaken van 23 maart 2015 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, waarin dit analysekader alsook 

de toelichting op dit kader is beschreven (Kamerstukken II 2014/15, 24036, nr. 409). 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24036-409.html


Juridische definitie 

In de begripsbepaling van gereglementeerd beroep in de Algemene wet erkenning EG- 

beroepskwalificaties wordt een gereglementeerd beroep beschreven als: beroepswerkzaamheid of 

geheel van beroepswerkzaamheden waarvoor geldt dat de toegang daartoe of uitoefening daarvan, 

waaronder het voeren van een beroepstitel, bij of krachtens wet direct of indirect afhankelijk is gesteld 

van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties. 

 
Evaluatie 
Voordelen 

Bij de afweging omtrent het reglementeren van een beroep is een belangrijk aspect de risico- 

afweging. Bij elke vorm van dienstverlening bestaat er een risico op gebrekkige uitvoering, schade 

aan personen en goederen of op aantasting van rechten. Een beperkt risico voor de 

beroepsbeoefenaar, de klant of derden is aanvaardbaar, maar wanneer deze risico’s te groot van 

omvang zijn dan is dat maatschappelijk ongewenst. In deze gevallen ligt ingrijpen vanuit de overheid 

voor de hand. Beroepsreglementering is dan een van de mogelijke vormen van overheidsinterventie. 

 
Nadelen 

Restricties aan de uitoefening van een beroep verminderen het aantal potentiële beoefenaars en 

beperken de mobiliteit, wat leidt tot potentieel hogere werkloosheid en prijsopdrijvende effecten. Door 

minder reglementering verbetert de toegang tot beroepen waardoor de mobiliteit van gekwalificeerde 

beroepsbeoefenaars binnen de interne markt wordt bevorderd en zo een flexibeler arbeidsmarkt en 

hogere economische groei kan worden bewerkstelligd. 

 
Aandachtspunten 

Een vijftal aandachtspunten dienen bij evaluaties van bestaande en bij invoering van nieuwe, 

aanvullende reglementering te worden gehanteerd: 
a)  Titelbescherming is slechts passend en effectief indien de risico’s voor de klant groot zijn 

en de klant het al dan niet hebben van een beschermde titel laat meewegen bij de keuze 

voor een beroepsbeoefenaar. 

b)  Een gereserveerde activiteit dient zo beperkt mogelijk te worden vormgegeven. Het is van 

belang om te bezien of er onderdelen binnen vallen die minder grote risico’s kennen en 

daarom minder of geen beroepsreglementering vergen. 

c)  Het is van belang dat de opleidingseisen van gereglementeerde beroepen specifiek op 

onderliggende publieke belangen zijn gericht. Er moeten geen opleidingseisen worden 

gesteld gericht op borging van belangen die zonder reglementering al voldoende geborgd 

zijn. 

d)  In veel gevallen wordt reglementering door of in samenspraak met de beroepsorganisatie 

opgesteld vanwege hun kennis en expertise. In bepaalde gevallen wordt ook de 

handhaving aan de beroepsgroep overgelaten. Als de overheid besluit reglementering te 

delegeren aan beroepsorganisaties dient te worden bezien of initiatieven van deze 

organisaties leiden tot proportionele reglementering en niet tot (al dan niet bewuste) 

uitsluiting van concurrentie. 

e)  Eisen, zoals een ministerieplicht, een verplichte toets van een ondernemingsplan en eisen 
aan aandeelhouderschap, werpen significante toetredingsdrempels op. Bezien moet 
worden in hoeverre deze regels proportioneel zijn, waarbij het uitgangspunt “nee, tenzij” 
geldt. 


