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II. Analyse van de marktwerking voor juridische diensten,
boekhoudkundige diensten, diensten van architecten en dien-
sten van ingenieurs 

II.1 Inleiding 
Goed functionerende markten zijn cruciaal voor een economie: ze leveren de consument kwaliteitsvolle producten of 
diensten tegen een correcte prijs, en zetten ondernemingen aan tot meer efficiëntie. Professionele diensten kenmer-
ken zich echter door een relatief hoog risico op marktfalen en daarom worden deze markten gereglementeerd door de 
overheid. 

Deze reglementering is echter verschillend van land tot land, en in deze analyse gaan we daarom voor een aantal pro-
fessionele diensten de graad van reglementering en de economische impact ervan in termen van sectordynamiek, allo-
catieve efficientie en winstgevendheid.vergelijken tussen België en de voornaamste buurlanden. 

Een te hoge mate aan reglementering kan de goede werking van de Europese interne markt immers belemmeren. Met 
de dienstenrichtlijn van 2006 werd een belangrijke stap gezet om de Europese handel in diensten te versterken. On-
danks het feit dat de richtlijn heeft aangezet tot een aantal hervormingen, blijven er echter nog verschillende barrières 
bestaan. Het reduceren van deze obstakels zou een positieve invloed kunnen hebben op het concurrentievermogen en 
de productiviteit van de Europese economie. De Europese Commissie heeft in oktober 2015 daarom een strategie 
goedgekeurd om de interne markt voor goederen en diensten te bevorderen.100 Wat de diensten betreft, kijkt de 
Commissie vooral naar de zogenaamde gereglementeerde beroepen, waarvan er een 5000-tal zijn in Europa. Geregle-
menteerde beroepen in prioritaire sectoren krijgen daarbij voorrang. Het gaat onder andere om ingenieurs, architec-
ten, boekhouders en advocaten. 

Voor deze analyse werd inspiratie gevonden in de studie ‘The economic impact of professional services liberalisation’ 
van de Europese Commissie.101 Net zoals in de studie van de Commissie zal gefocust worden op de volgende vier pro-
fessionele dienstencategorieën: juridische diensten (NACE M 69.1), accountants (NACE M 69.2), architecten (NACE M 
71.11) en ingenieurs (NACE M 71.12). Verder werden ook interviews afgenomen met experten bij DG GROW, DG 
ECFIN, de AD Economische reglementering en de AD KMO-beleid. 

Vooreerst brengen we het economisch belang van deze vier professionele diensten in kaart en tonen we aan dat deze 
sectoren sterk verweven zijn met de rest van de economie. Ook wordt in dit deel een eerste verkennende analyse ge-
maakt van de marktwerking van de vier weerhouden professionele diensten in België op basis van informatie uit de 
horizontale screening van sectoren van het Prijzenobservatorium. Vervolgens komt aan bod waarom het belangrijk is 
dat de professionele dienstenmarkten gereglementeerd zijn en hoe de graad van reglementering gemeten kan wor-
den. Dit kan aan de hand van twee indicatoren, zijnde de Product market regulation (PMR) van de OESO en de Restric-
tiveness indicator (RI) van de Europese Commissie. Niet alleen de verschillen op het vlak van methodologie en resulta-
ten worden besproken maar ook de beperkingen van beide indicatoren. Ook de services trade restrictiveness index 
(STRI) van de OESO, die de belemmeringen op het vlak van internationale handel meet, wordt nog beknopt toegelicht. 
Vervolgens wordt de link gelegd tussen de graad van reglementering en enkele indicatoren van marktwerking, namelijk 
bedrijfsdynamiek, allocatieve efficiëntie en winstgevendheid. In het deel over de reglementering en in de economische 
analyse wordt telkens de vergelijking gemaakt tussen België, de voornaamste buurlanden en het gemiddelde van de 

100 Zie COM(2015) 550 final, Mededeling van de Commissie “De eengemaakte markt verbeteren: meer mogelijkheden voor mensen 
en ondernemingen” Zie COM(2016) 824 final “Voorstel voor een verordening tot invoering van een Europese e-kaart voor diensten 
en de bijbehorende administratieve faciliteiten” en COM(2016) 820 final “Mededeling van de Commissie inzake aanbevelingen voor 
hervorming van de reglementering van professionele dienstverlening”. 

101 Europese Commissie, European Economy, september 2014, zie 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp533_en.pdf. 
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EU-28. Op het einde van deze studie werd ook een eerste aanzet gegeven om de link te maken tussen de graad van 
reglementering en de kwaliteit van de reglementering. 

II.2 Economisch belang en verkennend onderzoek van de markten voor 
juridische diensten, boekhoudkundige diensten, diensten van architec-
ten en diensten van ingenieurs 
II.2.1. Inleiding 

Omwille van mogelijke risico's van marktverstoring heeft het Prijzenobservatorium een studie uitgevoerd naar de juri-
dische diensten, diensten van accountants, architecten en ingenieurs. Deze sectoren zijn regelmatig door de Europese 
Commissie aangeduid als overgereguleerde sectoren, wat een impact heeft op demarktwerking. 

Bovendien zijn deze sectoren van enig economisch belang. De vier onderzochte Belgische sectoren hebben samen een 
toegevoegde waarde (tegen factorkosten) van 7.558,5 miljoen euro opgeleverd in 2015, of 3,7 % van de totale toege-
voegde waarde van de Belgische economie.102 103 Meer bepaald bedroeg de toegevoegde waarde 3.010,7 miljoen euro 
voor juridische diensten (of 1,5 % van de toegevoegde waarde van de Belgische economie), 1.660,9 miljoen euro voor 
boekhoudkundige diensten (of 0,8 %), 805,5 miljoen euro voor diensten van architecten (of 0,4 %) en 2.081,5 miljoen 
euro voor diensten van ingenieurs (of 1,0 %). Daarenboven waren 4,2 % van het totale aantal werkzame personen in 
de Belgische economie in 2015 tewerkgesteld binnen de 4 onderzochte Belgische sectoren.104 

Het doel van dit hoofdstuk is de intersectorale betrekkingen te beschrijven van de juridische diensten, de boekhoud-
kundige diensten en de diensten van architecten en ingenieurs met de toeleverings- en afnamesectoren. Daarna wordt 
een verkennende analyse over de werking van deze sectoren voorgesteld. Deze analyse stoelt op de horizontale scree-
ning van de sectoren die jaarlijks door het Prijzenobservatorium wordt uitgevoerd. 

II.2.2. Intersectorale betrekkingen van de juridische en boekhoudkundige diensten en de dien-
sten van architecten en ingenieurs 

Dit hoofdstuk stelt de directe relaties (directe benadering) en indirecte relaties (cumulatieve benadering) voor die de 
juridische en boekhoudkundige diensten en de diensten van architecten en ingenieurs met hun leveranciers en klanten 
hebben aan de hand van de Input-Outputtabel105. De directe benadering focust op de relaties die een bedrijfstak on-
derhoudt met zijn directe leveranciers. Naast deze directe benadering kan ook de hele productieketen van de bedrijfs-
tak worden gereconstrueerd. Deze gecumuleerde benadering (relaties tussen bedrijfstakken) geeft een overzicht van 
de economie. Deze laat enerzijds toe de impact in te schatten van een schok van de kosten van de bedrijfstak op de 
productiewaarde en op deze van zijn directe en indirecte klanten (stroomafwaarts effect) en anderzijds de impact te 
meten van een vraagschok op de productie van de bedrijfstak (aan dewelke deze vraag is gericht) en op deze van de 
directe en indirecte toeleveringssectoren (stroomopwaarts effect). De prijzen van architecten en ingenieurs zullen bij-
voorbeeld een weerslag hebben op deze voor diensten van de bouwsector en zijn klanten. Diensten van architecten en 
ingenieurs leiden stroomopwaarts tot een toename van de prestaties van diensten van de hoofdkantoren en manage-
mentbureaus. Deze stroomopwaartse sectoren gaan eveneens een toegevoegde waarde creëren en zich wenden tot 
intermediair verbruik.  

102 De Belgische economie bestaat uit de industrie en marktdiensten; reparatie van computers en consumentenartikelen, exclusief 
financiële diensten en verzekeringen. 

103 In 2015 bedroeg het aandeel van de toegevoegde waarde van de vier onderzochte diensten in de industrie en marktdiensten 
4,8 % in Duitsland, 5,2 % in Frankrijk en 5,0 % in Nederland. 

104 In 2015 bedroeg het aantal werkzame personen in de vier onderzochte diensten in verhouding tot de industrie en marktdiensten 
4,4 % in Duitsland, 4,3 % in Frankrijk en 4,8 % in Nederland. 

105 De meest recente Input-Outputtabel dateert van 2010. 
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De impact van een schok van de kosten of een vraagschokop de productiewaarde en de productie voor de toeleve-
rings- en afnamesectoren werd ook gekwantificeerd. De analyse werd uitgevoerd op het niveau van de bedrijfstakken 
SUT106 NACE 69A, Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening en NACE 71A107, Architecten en ingenieurs; 
technische testen en toetsen. 

1. Directe benadering 

De helft van de interacties vindt plaats tussen ondernemingen binnende sector zelf. 

De juridische en boekhoudkundige diensten doeneen beroep op hun eigen diensten, maar ook op de activiteiten van 
hoofdkantoren en adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer (NACE 70A), administratieve en ondersteunende 
activiteiten ten behoeve van kantoren (NACE 82A) en exploitatie van en handel in onroerend goed (NACE 68A). De 
diensten van architecten en ingenieurs doen een beroep op zichzelf, maar ook onder andere de activiteiten van hoofd-
kantoren en adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer (NACE 70A) en op de diensten van de sector exploitatie 
van en handel in onroerend goed (NACE 68A). Volgens de directe kostenstructuur (die de mate van afhankelijkheid 
meet van de sector ten aanzien van zijn directe leveranciers) vertegenwoordigen het intermediaire verbruik, de lonen 
en de intermediaire invoer respectievelijk 39,9 %, 17,2 % en 6,9 % van de productie van de juridische en boekhoud-
kundige diensten en respectievelijk 47,3 %, 23,4 % en 12,4 % van de diensten van architecten en ingenieurs (zie grafiek 
23). 

De afschrijvingen nemen respectievelijk 5,0 % en 5,4 % (tegenover gemiddeld 14,8 % voor marktdiensten108) van de 
binnenlandse productie in, terwijl het netto-exploitatieoverschot respectievelijk 26,6 % en 11,7 % bedraagt (tegen ge-
middeld 17,9 % voor marktdiensten). 

2. Gecumuleerde benadering 

Onderstaande grafiek geeft de intensiteit weer van stroomopwaartse en stroomafwaartse relaties van elke bedrijfstak. 
Bedrijfstakken waarvan de relaties intensiever zijn dan het gemiddelde vertonen een waarde hoger dan één. Volgens 
de gecumuleerde benadering zijn de juridische en boekhoudkundige diensten en de diensten van architecten en inge-
nieurs zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts gericht (kwadrant rechtsboven 

106 SUT is het classificatietype van de Input-outputtabel (Supply and Use Tables) 

107 De studie over de professionele diensten dekt de bedrijfstak 71.20 ‘technische testen en toetsen’ niet. 

108 De marktdiensten omvatten de bedrijfstakken NACE 58 tot en met NACE 80-82 volgens de productclassificatie P6 (CPA 2008) 
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Grafiek 22. Spreidingsdiagram van de stroomopwaartse en stroomafwaartse linken van alle bedrijfstakken 

 
Bronnen: FPB, eigen berekeningen. 
Opmerking: Juridische en boekhoudkundige diensten (NACE 69A) zijn in rood aangeduid. Diensten van architecten en ingenieurs (NACE 71A) zijn in 
groen aangeduid. 

a) Impact van een schok van de kosten 

Volgens de gecumuleerde benadering zal een groei van de kosten van primaire inputs met 1000 euro bijboekhoudkun-
dige en juridische diensten leiden tot een bijkomende productiewaarde van 2.619 euro in de totale economie, voor-
namelijk in de sector zelf (1.255 euro), maar ook in het openbaar bestuur (NACE 84, 122 euro) en in de groothandel 
(NACE 46, 100 euro). Deze schok op de kosten van de primaire inputs zal een bijkomende toegevoegde waarde van 
1.314 euro creëren. 

Een stijging van de kosten van primaire inputs met 1000 euro bij architecten en ingenieurs v zal leiden tot een toename 
met 2.498 euro van de productiewaarde in de hele Belgische economie109, voornamelijk verdeeld binnen de sector zelf 
(1.351 euro) en de bouwnijverheid (130 euro), alsook in de sector van computerprogrammering en consultancy (69 
euro). Deze schok op de kosten van de primaire inputs zal een bijkomende toegevoegde waarde van 1.007 euro cre-
eren. 

109 Een verhoging van het aanbod van juridische en boekhoudkundige diensten en diensten van architecten en ingenieurs met 
1,0 % leidt tot een verhoging van het bruto binnenlands product met respectievelijk 0,04 % en 0,03 %. 
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b) Impact van een vraagschok 

De gecumuleerde benadering laat ook toe de impact te berekenen van een schok van de finale vraag. 

In het geval van een vraagschok zal een stijging van de finale vraag naar juridische en boekhoudkundige diensten met 
1.000 euro leiden tot een toename van de productie110 met1.647 euro (waarvan 1.255 euro binnen de sector zelf) en 
tot een toename van de toegevoegde waarde met 868 euro in de hele economie. Een groei van de vraag naar diensten 
van architecten en ingenieurs met 1.000 euro zal leiden tot een bijkomende productie van 1.808 euro in de totale eco-
nomie, waaronder 1.351 euro binnen de sector zelf. Deze vraag zal een bijkomende toegevoegde waarde van 772 euro 
creëren in de totale economie. 

Ter informatie werd de gecumuleerde kostenstructuur in de onderstaande grafiek opgenomen. 

Grafiek 23. Directe kostenstructuur, gecumuleerd met de boekhoudkundige en juridische diensten (NACE 69), en de diensten 
van architecten en diensten van ingenieurs (NACE 71) 

 (In %, in 2010) 

 
Bronnen: FPB, eigen berekeningen. 

Tot besluit, door de Input-Output matrix, werd er vastgesteld dat de Belgische sectoren van juridische en boekhoud-
kundige diensten en van architecten en ingenieurs een belangrijke impact hebben zowel stroomafwaarts als stroom-
opwaarts. Deze sectoren situeren zich stroomopwaarts, namelijk in het begin van de productieketen. Het zijn vooral 
juridische en boekhoudkundige diensten (NACE 69) die een belangrijke rendabiliteit hebben. 

II.2.3. Analyse van de marktwerking voor juridische diensten, boekhoudkundige diensten, archi-
tecten en ingenieurs 

Jaarlijks wordt door het Prijzenobservatorium een horizontale screening van sectoren uitgevoerd. Daarbij worden de 
handelssectoren van de Belgische economie geanalyseerd d.m.v. indicatoren die betrekking hebben op de verschillen-
de aspecten van marktwerking111. In dat kader werden er 12 sectoren met betrekking tot juridische en boekhoudkun-

110 Een stijging van de vraag van juridische en boekhoudkundige diensten alsook diensten van architecten en ingenieurs van 1,0 % 
zal in beide gevallen tot een groei van het bruto binnenlands product van 0,02 % leiden. 

111 INR (2016), Marktwerking in België: horizontale screening van marktsectoren (opgesteld door E. Van Hirtum, L. Tsyganok, J-Y. 
Jaucot en L. Mariën). 
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dige diensten, architecten en ingenieurs geanalyseerd. Daarvan vallen er vier onder juridische activiteiten, drie onder 
boekhoudkundige activiteiten, twee onder ingenieurs en drie onder architecten (tabel 14). 

Tabel 14. Lijst van de geanalyseerde sectoren in het kader van de horizontale screening van sectoren 

 
 

Deze 12 sectoren zijn heterogeen op het vlak van hun economisch belang (grafiek 24). De rechtskundige dienstverle-
ning omvat de sector van de advocaten (56,3 % van de binnenlandse omzet van de rechtskundige dienstverlening), 
notarissen (29 %), deurwaarders (9,7 %) en andere juridische activiteiten (5,1 %). De boekhoudkundige activiteiten be-
staan uit de sectoren accountants (43,5 % van de totale binnenlandse omzet van de boekhoudkundige diensten), 
boekhouders en fiscalisten (37 %) en bedrijfsrevisoren (19,5 %). De activiteiten van de ingenieurs en de architecten zijn 
het meest heterogeen: de ingenieurs en de technische adviseurs vertegenwoordigen 96 % van de binnenlandse omzet 
van de categorie van de ingenieurs, terwijl de bouwarchitecten 92 % van de binnenlandse omzet vertegenwoordigen 
van de architectuuractiviteiten. 

Door het binnenlandse omzetcijfer te analyseren ten opzichte van het aantal aanwezige spelers in deze sectoren wordt 
er geconstateerd dat de notarissen, bedrijfsrevisoren en ingenieurs een gemiddelde omvang van onderneming hebben 
die groter is dan de andere sectoren (grafiek 24). 

Grafiek 24. Omzet in het binnenland (links) en gemiddelde grootte van de ondernemingen 112 (rechts), jaar 2014 (2013 voor de 
sectoren architectuur) 

   
Bronnen: AD Statistiek-Statistics Belgium, NBB, eigen berekeningen. 

112 De gemiddelde grootte van de ondernemingen werd berekend als volgt: binnenlandse omzet / aantal spelers.  
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1. Marktstructuur 

De resultaten van de screening van sectoren laten toe van deze verschillende markten te analyseren volgens meerdere 
dimensies. Hun concentratie kan worden gemeten aan de hand van de Herfindahl-Hirshman-index, gedefinieerd als de 
som van de kwadraten van de marktaandelen van alle ondernemingen binnen een bepaalde sector. Een lage score ge-
tuigt van een bepaalde gelijkheid in de verdeling van de marktaandelen tussen de spelers van de sector. De 12 betrok-
ken sectoren zijn zeer weinig geconcentreerd (grafiek 25). Voor al deze sectoren is de HHI grotendeels lager dan het 
gemiddelde van de dienstensectoren (0,10). Enkel de sector van de bedrijfsrevisoren komt er in de buurt met een HHI 
van 0,09. In deze sector cumuleerden de drie belangrijkste ondernemingen samen 47,6 % van de marktaandelen in 
2014. 

Naast de regelgevende barrières kan de structuur van een markt ook beïnvloed worden door de kapitaalintensiteit van 
de sector. Hoe hoger deze is, hoe moeilijker het is voor een onderneming om toe te treden tot of te overleven op deze 
markt. In het kader van de screening wordt deze indicator berekend als de verhouding tussen de totale kapitaalgoede-
renvoorraad van de sector en de totale bedrijfsopbrengsten van alle ondernemingen van de sector. Voor het meren-
deel van de professionele dienstverlening (behalve voor de boekhouders, landmeters en de interieurarchitecten) is de 
kapitaalintensiteit lager dan het gemiddelde van het geheel van de diensten. 

Grafiek 25. HHI-index en Price Cost Margin, jaar 2014 (2013 voor de sectoren architectuur) 

   
Bronnen: AD Statistiek-Statistics Belgium, NBB, eigen berekeningen. 

2. Marktdynamiek 

De stabiliteit van deze sectoren kan geëvalueerd worden door verschillende dynamische indicatoren113. De volatiliteit 
meet de intensiteit van de concurrentie in een sector via de hoeveelheid van de marktaandelen die worden herver-
deeld binnen de sector in de loop van een gegeven periode.  

113 Het gebruik van dynamische indicatoren is moeilijk voor de sectoren van de juridische activiteiten. Sinds 1 januari 2012 worden 
advocaten, notarissen en deurwaarders namelijk onderworpen aan de btw, wat een massale instroom van spelers met zich mee 
heeft gebracht in de gegevens van de screening. 
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De boekhouddiensten zijn stabieler dan het gemiddelde van de diensten. Het economische belang van intreders en 
uittreders is bovendien relatief zwak voor deze sectoren. Terwijl de sector van ingenieurs een bepaalde volatiliteit 
heeft gekend, is die van de landmeters stabieler dan het gemiddelde van de diensten. De drie sectoren van architecten 
worden door meer volatiliteit gekenmerkt dan het gemiddelde van de diensten. 

Deze vaststellingen worden bevestigd door de overlevingsgraad, die het voortbestaan meet in de tijd van dezelfde on-
dernemingen in een sector. 

3. Rendabiliteit 

De screening meet ook de operationele rendabiliteit van deze sectoren via de indicator Price Cost Margin (PCM). Deze 
indicator evalueert de bruto exploitatiemarge114. Behalve de ingenieurs, hebben alle geanalyseerde sectoren in deze 
studie een PCM-indicator die veel hoger is dan het gemiddelde van de dienstensectoren (12,9 %) (Grafiek 25). Landme-
ters hebben de hoogste marge (42,1 %), voor de tuinarchitecten (37,4 %), de advocaten (36,2 %) en de notarissen 
(34,9 %). Deze hoge winstgevendheid kan echter grote verschillen tussen de spelers in dezelfde sector verbergen. De 
hoge winstgevendheid van de sector van de landmeters (42,1 %) kan bijgevolg worden gerelativeerd door het feit dat 
de helft van de spelers in deze sector een PCM-indicator had van minder dan 20,6 % (mediaan). 

Er kan worden geconcludeerd dat bij de horizontale screening van de sectoren is gebleken dat de twaalf sectoren met 
betrekking tot juridische, boekhoudkundige, architecturale en ingenieursdiensten zeer heterogeen zijn inzake econo-
misch belang. Deze sectoren zijn ook zeer weinig geconcentreerd en voor het merendeel van hen is hun kapitaalinten-
siteit lager dan het gemiddelde voor het geheel van de diensten. In termen van marktdynamiek (geen informatie voor 
juridische diensten) zijn vooral de boekhouddiensten en de sector van de landmeters stabieler in vergelijking met het 
gemiddelde van de diensten. Wat de operationele rendabiliteit van deze sectoren betreft, hebben alle onderzochte 
sectoren, met uitzondering van de ingenieurs, een bruto exploitatiemarge die hoger is dan het gemiddelde van de 
dienstensectoren. 

  

114 Deze indicator, berekend op basis van gegevens uit de structuurenquête, komt overeen met de ratio bruto-exploitatieoverschot 
/ omzet. 
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II.3 Analyse van de graad van reglementering 
II.3.1 Reglementering ter bescherming van het algemeen belang 

Aangezien de markten voor professionele dienstverlening vatbaar zijn voor bepaalde vormen van marktfalen en aldus 
het algemeen belang beschermd dient te worden, zou regulering genoodzaakt kunnen zijn.115 Eerst en vooral is er het 
probleem van asymmetrische informatie in de professionele dienstenmarkten. Zowel ex ante als ex post is het voor de 
klant bijzonder moeilijk om de kwaliteit van de dienst en van de dienstverlener in te schatten. Zo kan een advocaat een 
proces verliezen doordat de feiten in het nadeel speelden, maar ook doordat de advocaat niet bekwaam genoeg was. 
Ook in de financiële wereld is het belangrijk dat de financiële toestand van een bedrijf correct kan ingeschat worden, 
het werk van een accountant moet dan ook correct en accuraat zijn. Aangezien de consument slechts in uitzonderlijke 
gevallen een beroep doet op bepaalde professionele dienstverleners (denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een 
architect voor de bouw van een huis), zijn er ook weinig tot geen bestraffingsmechanismen. Wanneer een consument 
niet tevreden is over de dienstverlening van een bepaalde retailwinkel, dan kan de consument dit “bestraffen” door 
niet meer terug te komen. Hoe het ook zij, de transactie tussen de verschillende marktpartijen zal enkel doorgaan als 
er voldoende vertrouwen is. Reglementering op het vlak van opleiding en bijscholing zorgt er bijvoorbeeld voor dat de 
klant de deskundigheid van een accountant, architect of advocaat minder in vraag stelt. Een tweede vorm van marktfa-
len is gelinkt aan het bestaan van externaliteiten. Professionele diensten hebben veelal betrekking op noodzakelijke 
noden zoals bijvoorbeeld de veiligheid van gebouwen. De kwaliteit van de dienstverlening kan daardoor een impact 
hebben op anderen.  

Reglementering die een dergelijk marktfalen corrigeert, is uiteraard geoorloofd. Reglementering houdt echter vaak 
talrijke beperkingen in, onder andere met betrekking tot het uitvoeren van activiteiten (voorbehouden activiteiten), 
het gebruik van beroepstitels en van rechtsvormen. Deze beperkingen kunnen een economische weerslag hebben en 
er moet dus over gewaakt worden dat de beperkingen niet disproportioneel zijn ten opzichte van het gestelde objec-
tief.116 117  

De marktwerking van de vier weerhouden professionele diensten kenmerkt zich door zijn specifieke regulering. Om de 
kwaliteit van de dienstverlening in België te waarborgen heeft men in België veelal gekozen voor een reglementering 
van de kwaliteit van de dienstverstrekker, en dus niet zozeer voor de reglementering van de dienst zelf via bijvoorbeeld 
wettelijke normering. Zo zijn bepaalde beroepstitels in België wettelijk beschermd. Een dienstverlener zal een bepaalde 
titel alleen maar mogen dragen als aan bepaalde bekwaamheidsvoorwaarden is voldaan (bijvoorbeeld op het vlak van 
diploma en stagevereisten), en op die manier geeft een titel een soort van kwaliteitssignaal aan de klant. Daarnaast zijn 
bepaalde activiteiten voorbehouden (monopolies) aan specifieke dienstverstrekkers. Voor de bepaling van de be-
kwaamheidsvoorwaarden (vaktechnisch van aard en op het vlak van loyauteit ten aanzien van de klant en van maat-
schappelijke verantwoordelijkheidszin) is in België veelal geopteerd voor een systeem waar de instituten onder andere 
toezien op hun leden zodat deze de hen toevertrouwde opdrachten behoorlijk uitvoeren, maar waarbij het reglemen-
taire kader wordt bepaald door de wetgever. Zo is bijvoorbeeld voorzien dat de Instituten een advies of voorstel inzake 
de deontologie kunnen formuleren maar dat die moeten goedgekeurd worden door de Koning (koninklijk besluit, des-
gevallend overlegd in Ministerraad). 

115 Zie COM(2016) 820 final “Mededeling van de Commissie inzake aanbevelingen voor hervorming van de reglementering van pro-
fessionele dienstverlening”. Deze mededeling maakt deel uit van het "dienstenpakket" dat de Commissie op 10 januari 2017 heeft 
gepresenteerd en is gevoegd bij het voorstel van de Commissie over de evenredigheidsbeoordeling: COM(2016) 822 final “Richtlijn 
van het europees Parlement en de Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering 
van beroepen” ». 

116 Heremans Tinne, “Professional services in the EU internal market: quality regulation and self-regulation”, Katholieke Universiteit 
Leuven, maart 2010. 

117 Ministerie van Economie en Financiën in Frankrijk, “Sectorale regelgeving in Frankrijk”, in Trésor-Eco n° 203, Augustus 2017. 
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II.3.2 Graad van reglementering bij professionele diensten 

Er bestaan twee indicatoren die de graad van reglementering bij professionele diensten meten, zijnde de Product mar-
ket regulation (PMR) van de OESO en de restrictiviteitsindicator (RI) van de Europese Commissie. Ook de services trade 
restrictiveness index (STRI) van de OESO, die de belemmeringen op het vlak van internationale handel meet, wordt nog 
beknopt toegelicht in dit deel. 

In dit hoofdstuk worden eerst de berekeningswijze en de resultaten van de PMR toegelicht, en vervolgens die van de 
RI. Bij de bespreking van de resultaten wordt België telkens vergeleken met onze voornaamste buurlanden en met het 
gemiddelde van de Europese Unie. In het deel over de RI, komen ook de aanbevelingen aan bod die de Europese 
Commissie formuleert over de hervorming van de reglementering van professionele diensten in België. Bovendien is in 
dat deel getracht om ook kwalitatieve informatie te geven over de aard van de reglementering in België en de buurlan-
den. In een derde deel worden de PMR – indicator en de RI met elkaar vergeleken. Hier komen zowel de verschillen in 
berekeningswijze als de verschillen qua resultaten aan bod. In het laatste deel ten slotte komen enkele kritische kant-
tekeningen aan bod bij het gebruik van deze indicatoren. 

1. Analyse van de graad van reglementering op basis van de Product market regulation indicator van de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

a) Berekeningswijze van de PMR voor professionele diensten 

Om de mate van regelgeving in een land te meten en de evolutie ervan in de tijd op te volgen, heeft de OESO een indi-
cator ontwikkeld die de productmarktreglementering (Product market regulation – PMR) meet. Deze indicator wordt 
onder andere voor de professionele diensten (juridische diensten, boekhoudkundige diensten, diensten van architec-
ten, diensten van ingenieurs) berekend via een bottom-up benadering voor 35 OESO-landen en 12 niet-OESO-landen 
en is beschikbaar voor de jaren 1998, 2003, 2008 en 2013118. De PMR-indicator giet de reglementering in scores van 0 
tot 6, waarbij 0 staat voor niet gereguleerd en 6 voor het meest gereguleerd. 

De PMR-indicator bekijkt voor de vier bestudeerde professionele diensten de toestand qua reglementering voor wat 
betreft de toegang tot de sector en de uitoefening van het beroep. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de oplei-
dingsvereisten, de verplichting om toe te treden tot de beroepsorde, quota119, prijsregulering, rechtsvorm, … Per on-
derliggende variabele wordt een score van 0 tot 6 toegekend, waarvan vervolgens een gewogen gemiddelde berekend 
wordt om te komen tot de PMR-indicator per professionele dienst. Weliswaar wordt aan elke onderliggende variabele 
hetzelfde gewicht toegekend (zie bijlage 5). Wanneer een bepaalde professionele dienst meerdere beroepscategorie-
en120 omvat, wordt telkens rekening gehouden met de meest gereglementeerde categorie, terwijl de andere catego-
rieën niet in rekening worden genomen. 

118 De vragenlijst van de PMR zal in 2018 worden herzien. Bovendien zullen vastgoedmakelaars aan de analyse worden toegevoegd, 
naast de bestaande vier professionele diensten. 

119 Volgende vraag wordt hierbij gesteld aan de lidstaten: “Is het aantal buitenlandse professionals, dat toegelaten wordt tot het 
beroep, beperkt door quota?” 

120 De activiteiten die onder deze professionele diensten vallen, worden bepaald door de ISIC Rev. 4 classificatie van de Verenigde 
Naties (welke grote gelijkenissen vertoont met de NACE rev.2 – classificatie). Juridische diensten omvatten bijgevolg ook diensten 
van notarissen, financiële diensten omvatten eveneens activiteiten van (wettelijke) auditors. 
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Tabel 15. Methodologie van de PMR-indicator voor professionele diensten121 

 
Bron: OESO. 

b) Resultaten van de PMR voor België, de buurlanden en de EU voor de vier onderzochte professionele 
diensten 

De waarde van de PMR-indicator voor de vier professionele diensten tesamen (d.i. een rekenkundig gemiddelde) komt 
voor België in 2013 uit op 2,5, dus hoger dan het gemiddelde van de EU-28 (2,2). In vergelijking met onze voornaamste 
buurlanden, ligt de PMR enkel in Duitsland nog hoger (2,5). Weliswaar boekte Duitsland de grootste vooruitgang sinds 
1998 (4,3). In Frankrijk en Nederland komt de PMR-indicator in 2013 uit op respectievelijk 2,3 en 1,2122. 

Voor zowel boekhoudkundige diensten als juridische diensten tekent België in 2013 de hoogste score op (respectieve-
lijk 3,2 en 4,3). Voor de diensten van architecten loopt de score enkel in Frankrijk (3,3) hoger op dan in België (2,4), 
hoewel het Europese gemiddelde lager ligt (1,9). In België, Frankrijk en Nederland zijn de diensten van ingenieurs niet 
gereglementeerd, terwijl de PMR-indicator in Duitsland uitkomt op 1,7 en gemiddeld 1,5 in de EU-28. 

In vergelijking met 1998 noteerde de PMR-indicator voor België in 2013 lager voor boekhoudkundige diensten (daling 
van 3,8 in 1998 tot 3,2 in 2003, 2008 en 2013) en architecten (daling van 2,5 in 1998 naar 2,4 in 2008 en 2013; welis-
waar lag de PMR in 2003 nog lager en bedroeg 2,2). Voor juridische diensten daarentegen werd in 1998 een score van 
3,8 opgetekend, terwijl deze in 2008 en 2013 opliep tot 4,3. In 2003 lag de PMR nog hoger en bedroeg 4,7. Voor inge-
nieurs bleef de PMR-score voor België tijdens de periode 1998-2013 stabiel (0,0). 

In het vervolg van de analyse worden de resultaten voor elk van deze professionele diensten meer in detail besproken.  

121 Voor meer info, zie bijlage 5. 

122 De impact van de wet inzake economische groei, activiteit en gelijke economische kansen (de wet Macron) in Frankrijk, gepubli-
ceerd op 6 augustus 2015, wordt nog niet doorgerekend in deze score. Zie ook het deel over de wettelijke diensten. 
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Grafiek 26. PMR-indicator voor professionele diensten1 
(Van 0 tot 6, van het minst tot het meest gereglementeerd) 

 
Bron: OESO.  
1. De gemiddelde indicator voor de EU omvat 28 EU-landen in 2013, 20 EU-landen in 2008, 19 EU-landen in 2003 en 15 EU-landen in 1998. 

Juridische diensten 

De PMR-indicator geeft in 2013 voor juridische diensten een sterkere reglementering aan in België (4,3) dan gemiddeld 
in de EU-28 (3,4) en de buurlanden Duitsland (3,6), Frankrijk (3,2)123 en Nederland (2,8). Ten opzichte van 1998 nam de 
score van de PMR-indicator toe (3,8), wat duidt op een toename van de reglementering. Ook in Frankrijk (2,9) en Ne-
derland (2,5) was dit het geval. 

Voor de juridische diensten geldt dat de toegang tot het beroep meer bepalend is voor de score van de PMR-indicator, 
zowel voor België als de buurlanden en de EU-28. De indicator ligt in België weliswaar hoger (5,0). De verplichting om 
toe te treden tot de beroepsorde (6,0) blijkt zowel in België als de buurlanden zeer strikt. Terwijl België quota oplegt 
(6,0), is dit niet het geval in de buurlanden. En ook wat betreft de opleidingsvereisten scoort de PMR-indicator hoger in 
België (5,0) dan in de buurlanden en de EU-28. Voor wat de exclusieve of gedeelde voorbehouden activiteiten betreft, 
is de reglementering in België (3,0) weliswaar minder streng dan in de buurlanden (6,0) en de EU-28 (5,0). 

De uitoefening van het beroep is in België wederom sterker gereguleerd dan in de buurlanden en de EU-28. Vooral de 
reglementering betreffende tarieven en honoraria124 (5,0; enkel Duitsland tekent dezelfde score op, Frankrijk en Ne-
derland leggen hieromtrent geen reglementering op) en interprofessionele samenwerking (4,5) is bepalend, maar ook 
voor reclame (3,0) en de rechtsvorm (2,0, zoals ook Frankrijk; Duitsland en Nederland hebben hieromtrent geen ver-
plichtingen) legt België regels op. 

123 De impact van de wet Macron in Frankrijk, gepubliceerd op 6 augustus 2015, wordt nog niet doorgerekend in deze score. Voor 
de gereglementeerde juridische beroepen (onder andere notarissen) introduceert deze wet onder andere meer vrijheid voor de 
vestiging en voorziet in een regelmatige herwaardering van de tarieven van gereguleerde akten op basis van de kosten ervan. 
(https://www.oecd.org/fr/france/france-evaluation-de-certaines-mesures-de-la-Loi-Macron.pdf) 

124 Bijvoorbeeld: de tarieven voor notarissen zijn vastgelegd per akte in België. 
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Boekhoudkundige diensten 

Boekhoudkundige diensten zijn volgens de PMR-indicator sterker gereglementeerd in België dan in de buurlanden. In 
België bedraagt de PMR-indicator in 2013 3,2, tegenover een Europees gemiddelde van 2,3. In Frankrijk, Duitsland en 
Nederland komt deze uit op respectievelijk 2,9, 2,6 en 2,1. Weliswaar nam de mate van reglementering in België af ten 
opzichte van 1998 (3,8), maar ook in de buurlanden was dit het geval. 

Vooral de toegang tot het beroep blijkt sterk door te wegen in de hogere score van de PMR-indicator voor boekhoud-
kundige diensten, en dit zowel in België als in de voornaamste buurlanden en de EU-28. Exclusieve of gedeelde voor-
behouden activiteiten en de verplichting om toe te treden tot de beroepsorde dragen bij tot de sterke regulering in 
België en de buurlanden (met uitzondering van exclusieve of gedeelde voorbehouden activiteiten in Nederland, waar-
voor de PMR in 2013 op 3,0 uitkomt). Ook de opleidingsvereisten bepalen in sterke mate de toegang tot het beroep: 
de PMR-indicator ligt voor zowel België als de buurlanden en het gemiddelde van de EU-28 hoger dan 4,0. België en de 
buurlanden leggen geen quota op, hoewel dit in sommige EU-landen wel het geval blijkt te zijn (gemiddelde 0,9). 

Voor wat betreft de uitoefening van het beroep speelt de interprofessionele samenwerking sterk in België, Frankrijk en 
Duitsland (4,5). België (evenals Nederland) legt bovendien de reclame aan banden (3,0) en reglementeert de rechts-
vorm (2,0) (ook in Frankrijk). 

Diensten van architecten 

Volgens de PMR-indicator zijn de diensten van architecten in 2013 het sterkst gereglementeerd in Frankrijk (3,3), ge-
volgd door België (2,4) en Duitsland (2,3). Nederland legt geen regels op aan architecten. Het Europese gemiddelde 
bedraagt 1,9. 

Ook voor architecten blijkt de toegang tot het beroep niet zo eenvoudig, hoewel Frankrijk nog meer regels oplegt (4,1 
in 2013) dan België (3,2). Het gemiddelde van de EU-28 komt uit op 3,0. Nederlandse architecten genieten van vrije 
toegang tot en vrije uitoefening van het beroep. Wederom is de verplichting om toe te treden tot de beroepsorde een 
bepalende factor (6,0 in België, Frankrijk en Duitsland), evenals de exclusieve of gedeelde voorbehouden activiteiten 
(4,5 in België, dus gelijk aan het gemiddelde van de EU-28, maar 6,0 in Frankrijk) en de opleidingsvereisten (2,3 in Bel-
gië, maar 3,0 in de EU-28 en 4,5 in Frankrijk). België en zijn buurlanden leggen daarentegen geen quota op, terwijl dit in 
sommige EU-landen toch het geval blijkt te zijn (EU-gemiddelde 0,6). 

Op basis van de PMR-indicator lijkt de uitvoering van het beroep sterker gereglementeerd te zijn in Frankrijk (2,4) en 
Duitsland (2,3) dan in België (1,5). België kent geen verplichtingen voor wat betreft de tarieven en honoraria (in tegen-
stelling tot Duitsland, waar de PMR-indicator 6,0 bedraagt125) en de rechtsvorm (in tegenstelling tot Frankrijk, met een 
PMR-waarde van 2,0), maar wel voor reclame (3,0, zoals ook in Frankrijk en Duitsland) en interprofessionele samen-
werking (3,0; zelfs 4,5 in Frankrijk). 

Diensten van ingenieurs 

Diensten geleverd door ingenieurs zijn in België niet gereglementeerd, zowel in 2013 als in het verleden. Dit geldt 
eveneens in Nederland en Frankrijk, hoewel er in 1998 toch nog reglementering bestond betreffende tarieven en ho-
noraria (2,0 in Nederland, 1,0 in Frankrijk) en de rechtsvorm (2,0 in Frankrijk), dus met betrekking tot de uitvoering van 
het beroep. In Duitsland is zowel de toegang tot het beroep (1,4) als de uitvoering ervan (2,0) gereglementeerd, hoe-
wel de waarde van de PMR-indicator doorheen de jaren toch afgenomen is. Enkel voor exclusieve of gedeelde voorbe-
houden activiteiten liep de score in 2013 (4,5) hoger op dan in 1998 (1,5). 

  

125 Het Europees Hof van Justitie zal binnenkort een beslissing nemen over de inbreukprocedure die de Europese Commissie is ge-
start tegen de Duitse barema’s. 
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c) Conclusie 

Uitgaande van de PMR-indicator zijn de juridische en de boekhoudkundige diensten sterker gereglementeerd in België 
dan in de buurlanden en gemiddeld in de EU-28. De sector van de juridische diensten kent in België een sterkere regel-
geving, zowel voor de toegang tot het beroep als de uitoefening ervan. Vooral voor de vereisten inzake opleiding en 
quota scoort België hoger dan de buurlanden. 

Voor boekhoudkundige diensten weegt de toegang tot het beroep sterker door in de finale score voor België, maar 
maakt vooral de regelgeving in verband met de uitoefening van het beroep het verschil ten opzichte van onze buurlan-
den. 

Voor wat de reglementering voor architecten betreft, bevindt België zich op nagenoeg hetzelfde niveau als Duitsland. 
In Frankrijk loopt de PMR echter hoger op, in de EU-28 ligt de PMR lager dan in België. Anderzijds bestaat er voor inge-
nieurs in België geen regelgeving, net zoals in Frankrijk en Nederland. Dit is in Duitsland wel het geval, evenals in de EU-
28. 
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Grafiek 27. PMR-indicator voor juridische diensten, boekhoudkundige diensten, architecten en ingenieurs 

(Van 0 tot 6, van het minst tot het meest gereglementeerd) 
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Bron: OESO. 
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Focus: Restrictiviteitsindex voor diensten (STRI) van de OESO 

De restrictiviteitsindex voor diensten (Service Trade Restrictiveness Index of STRI), gepubliceerd door de OESO en voor 
het laatst bijgewerkt in 2016, is een instrument om de belemmeringen voor de internationale handel in diensten op 
sectoraal niveau te kwantificeren. Eerst moet worden aangestipt dat de STRI geen rekening houdt met de voorkeurs-
behandeling die regionale handelsovereenkomsten impliceren. De databank van de EU-lidstaten verzamelt dus alleen 
de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op leveranciers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De 
STRI omvat 22 dienstensectoren, waaronder juridische diensten, boekhoudkundige en auditdiensten, architecten en 
ingenieurs. 

In België belemmeren bepaalde algemene regels de internationale handel in alle dienstensectoren en dus ook de vier 
onderzochte beroepen. Deze omvatten onder meer de beperking van de verblijfsduur van werknemers die tijdelijke 
diensten willen verlenen in België, de beperking van de rechten die voortvloeien uit de bepalingen van de wet inzake 
overheidsopdrachten voor de lokale leveranciers, leveranciers uit EU-lidstaten en leveranciers uit landen die Belgische 
onderdanen een wederkerige behandeling bieden, of het minimumkapitaal dat vereist is om een bedrijf te registreren. 
Naast deze algemene regels gelden voor de vier in dit onderzoek besproken beroepen ook specifieke regels die de in-
ternationale handel verder belemmeren. 

In het algemeen zijn de beperkingen van de internationale handel voor de vier beroepen het grootst in België wat be-
treft het verkeer van personen (onder meer door de algemene beperking van de verblijfsduur van buitenlandse werk-
nemers). 

Van de vier hier onderzochte beroepen is België het meest open voor internationale handel voor ingenieurs, maar de 
belemmeringen zijn er echter groter dan die in onze buurlanden. Het verschil met de PMR-resultaten (waarin het ni-
veau van reglementering van België nul was) is te wijten aan algemene regels (preferentiële gunningsmethoden van 
overheidsopdrachten en een beperkte verblijfsduur). De juridische diensten volgen. Volgens de STRI is België voor dit 
traditioneel sterk gereguleerde beroep minder restrictief dan Frankrijk. Duitsland en Nederland staan daarentegen nog 
meer open voor de juridische diensten dan ons land. Het verschil met de PMR, waarin het niveau van reglementering 
van België een zeer hoog was, is te wijten aan het feit dat (naast de hierboven vermelde algemene regelgeving) de STRI 
geen rekening houdt met de notarissen en met de moeilijke erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties. Volgens 
de STRI is internationale handel voor architecten sterk belemmerd in ons land, terwijl in de buurlanden het beroep veel 
minder gereguleerd is wat internationale handel betreft. Het verschil met de PMR, waarbij België minder gereguleerd 
is dan Frankrijk en een gelijkwaardige regelgeving had als Duitsland, is onder meer (naast de hierboven vermelde al-
gemene regelgeving) te wijten aan de moeilijke erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties. Volgens de STRI zijn 
belemmeringen voor wat betreft de internationale handel nog groter voor boekhoudkundige diensten. In onze buur-
landen is alleen Frankrijk nog meer gesloten dan ons land, terwijl de regelgeving voor deze beroepen in Duitsland en 
Nederland veel flexibeler is. Het verschil met de PMR, waarbij België het hoogste niveau van regelgeving had vergele-
ken met de buurlanden houdt (naast de hierboven vermelde algemene regels) opnieuw verband met de erkenning van 
buitenlandse beroepskwalificaties, die in Frankrijk strenger zijn dan in ons land. 
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2. Analyse van de graad van reglementering op basis van de restrictiviteitsindicator van de Europese 
Commissie (EC) 

Naast de PMR van de OESO, heeft ook de EC recent een indicator ontwikkeld die de graad van reglementering meet bij 
professionele diensten. In dit hoofdstuk wordt de methodologie van deze restrictiviteitsindicator (RI) besproken alsook 
de resultaten voor de vier beschouwde professionele diensten in België en de drie voornaamste buurlanden. Voor dit 
hoofdstuk werd gebruik gemaakt van verschillende officiële documenten van de Europese Commissie (Commission 
staff working document, communication from the Commission)126 en van gedetailleerde gegevens over de RI via DG 
GROW. 

a) Definitie en berekening van de restrictiviteitsindicator voor professionele diensten 

De restrictiviteitsindicator (RI) werd recent, in 2016, door de Europese Commissie ontwikkeld om de graad van regle-
mentering in elke lidstaat te meten met betrekking tot de toegang tot en de uitvoering van professionele diensten. De-
ze indicator baseert zich deels op de PMR van de OESO en geldt voor dezelfde beroepsgroepen, met de toevoeging van 
octrooigemachtigden, vastgoedmakelaars en toeristische gidsen. De RI werd opgesteld op basis van informatie ver-
strekt door de lidstaten, aangevuld met desk research door de EC. Het behelst recente informatie afkomstig van de 
wederzijdse evaluatieoefening127 en maakt uitgebreid gebruik van de EU-database voor gereglementeerde beroe-
pen128. De Commissie plant deze indicator periodiek te actualiseren. 

Deze analyse focust op de vier professionele diensten die ook aan bod komen bij de PMR-indicator van de OESO, zijnde 
juridische dienstverlening (hier ook kortweg advocaten genoemd), diensten van architecten, financiële dienstverlening 
(hier ook kortweg accountant of boekhouder genoemd) en diensten van ingenieurs. Voor elk van deze diensten wer-
den restricties en regelgeving in kaart gebracht. De restricties zijn onderverdeeld in vier grote categorieën, zijnde de 
reglementerende benadering, kwalificatie-eisen, andere toegangsvereisten en vereisten inzake uitoefening van het 
beroep. Deze categorieën bestaan dan telkens uit verschillende onderliggende variabelen. Voor de reglementerende 
benadering gaat het bijvoorbeeld om de bescherming van de titel of exclusieve of gedeelde voorbehouden activiteiten. 
Een overzicht van deze categorieën en de onderliggende variabelen wordt in onderstaand schema weergegeven. 

Voor de berekening van de indicator heeft eerst elke variabele een score gekregen gaande van 0 tot en met 6 (0 bij 
geen reglementering en 6 bij veel reglementering). Vervolgens werd een gewogen gemiddelde berekend voor elke ca-
tegorie. De gewichten werden per type variabele bepaald door de EC op basis van hun beoordeling van de relatieve 
bijdrage tot de graad van reglementering. Vervolgens hebben de vier categorieën ook een gewicht toegekend gekre-
gen. Voor elk van de beroepen wordt vervolgens de restrictiviteitsindicator berekend als een gewogen gemiddelde van 
de vier onderliggende categorieën. 

In de methodologische nota over de RI-indicator heeft de Commissie per professionele dienst een opsomming ge-
maakt van alle activiteiten die in rekening gebracht worden129. 

126 Zie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016SC0436,  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016DC0820 

127 http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/transparency-mutual-recognition_en 

128 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/ 

129 Zie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0436&from=en, blz. 159 en verder. 
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Tabel 16. Bepaling van de RI voor professionele diensten 

 
Bron: EC. 

b) Resultaten van de restrictiviteitsindicator voor België en de buurlanden voor de vier onderzochte pro-
fessionele diensten 

Onderstaande grafiek geeft voor België en de buurlanden de restrictiviteitsindicator weer voor de vier onderzochte 
beroepscategorieën, alsook de waarden voor de vier onderliggende categorieën. Voor de beroepen van ingenieur en 
advocaat ligt het niveau van regelgeving in België lager dan gemiddeld in de EU-28. Voor architecten en boekhouders 
ligt het niveau van regelgeving dan weer hoger in België dan gemiddeld in de EU-28. 

In Frankrijk blijkt het niveau van regelgeving voor boekhouders hoger dan gemiddeld in de EU-28, maar lager dan ge-
middeld voor de beroepen advocaat en ingenieur. Het regelgevingsniveau voor architecten komt in Frankrijk overeen 
met het gemiddelde niveau in de EU-28. In Duitsland ligt het niveau van regelgeving hoger dan gemiddeld in de EU-28 
voor de vier onderzochte beroepen. In Nederland tot slot ligt het niveau van regelgeving lager dan gemiddeld in de EU-
28 en dit voor alle onderzochte beroepen. Voor ingenieurs is zelfs geen regelgeving van toepassing. 

Voor de advocatuur is het niveau van regelgeving het hoogste van al de geanalyseerde beroepen, zowel in België als in 
de drie voornaamste buurlanden en gemiddeld in de EU-28. 

Restrictiviteitsindicator 

Reglementerende 
aanpak  

(gewicht 31 %) 

- Exclusieve of gedeelde 
voorbehouden 
activiteiten; 
- Bescherming van titel; 

Kwalificatie-eisen 
(gewicht 17 %) 

- Aantal jaren opleiding 
en training; 
- aantal mogelijkheden 
om kwalificaties te 
behalen; 
- Verplichte stage; 
- verplicht staatsexamen; 
- Verplichting tot 
permanente 
beroepsontwikkeling; 
- Verplichting van 
professionele ervaring 
om volledig toegang te 
krijgen tot het beroep; 

Andere 
toegangsvereisten 

(gewicht 21 %) 

- Verplicht lidmaatschap 
of registratie bij 
beroepsorde; 
- Beperking van aantal uit 
te geven vergunningen; 
- Territoriale 
beperkingen; 
- Leeftijdsbeperking; 
- Andere 
vergunningsvereisten; 

Vereisten inzake 
uitoefenening 
(gewicht 30 %) 

- Beperkingen met 
betrekking tot de 
rechtsvorm; 
- Vereisten inzake 
aandelenbezit; 
- Beperkingen op het tegelijk 
uitoefenen van beroepen; 
- Onverenigbare 
werkzaamheden; 
- Stemrecht / 
managementcontrole; 
- Beroeps-
aansprakelijkheids-
verzekering; 
- Tariefbeperkingen; 
- Beperkingen inzake 
reclame. 
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Grafiek 28. Restrictiviteitsindicator voor advocaat, architect, boekhouder en ingenieur (2016) 

 
Bron: EC. 

In het vervolg van dit hoofdstuk worden per beroepscategorie de resultaten van de RI besproken en wordt een over-
zicht gegeven van de geldende regelgeving in België en de buurlanden. 

Advocaten 

Voor de berekening van de restrictiviteitsindicator behoren twee categorieën tot de advocaten: advocaat en advocaat 
bij het Hof van Cassatie. In tegenstelling tot de PMR werden notarissen niet opgevolgd voor de berekening van de RI. 

In België bedraagt de restrictiviteitsindicator 3,1 voor advocaten. In Duitsland en Frankrijk komt deze indicator nog ho-
ger uit met respectievelijk 4,3 en 3,6. In Nederland bedraagt deze 3,0. De kwalificatie-eisen hebben in België en Neder-
land van de vier onderliggende categorieën de hoogste waarde. Indien ook de gewichten per categorie in rekening 
worden genomen, heeft de reglementerende aanpak de grootste impact op de RI. 

Voornaamste regelgeving in België 

Advocaat is een beschermde titel in België. Activiteiten betreffende de vertegenwoordiging van klanten in de recht-
bank en voor administratieve autoriteiten is voor hen voorbehouden. Deze regelgeving valt onder de reglementerende 
aanpak. 

De kwalificatie-eisen bevatten bijvoorbeeld een universitaire opleiding van vijf jaar en drie jaar stage. Een advocaat bij 
het Hof van Cassatie dient reeds 10 jaar ervaring te hebben als geregistreerd advocaat en dient hier bovenop nog eens 
vier jaar stage te volgen, waarna hij/zij dient te slagen voor een staatsexamen. Beide types advocaten worden veron-
dersteld zich voortdurend bij te scholen. 

In België is een advocaat onder andere verplicht lid van een balie. Daarnaast zijn er een beperkt aantal licenties voor 
advocaten bij het Hof van Cassatie. Deze regelgevingen behoren tot de categorie andere toegangsvereisten. 

In België zijn ook nog een aantal regelgevingen van toepassingen die behoren tot de categorie vereisten in verband 
met de uitoefening van het beroep. Hiertoe behoort onder andere een cumulverbod met andere beroepen zoals rech-
ter of notaris. Ook zijn er bepaalde beperkingen in voege, onder andere voor wat betreft de rechtsvorm van advoca-
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tenkantoren. Advocaten zijn ook verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te nemen (de minimumdekking 
wordt voorzien door de balie en maakt deel uit van het lidgeld). 

De Europese Commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de regelgeving betreffende advocaten te verbete-
ren. Zo moet België onder andere de vereisten inzake rechtsvorm en aandelenbezit, onverenigbaarheidsregels en be-
perkingen op multidisciplinaire activiteiten verder evalueren, rekening houdend met de evenredigheid van deze vereis-
ten met betrekking tot bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van het beroep. België zou ook de evenredigheid van de toe-
gangsregels voor advocaten tot de hogere gerechtshoven moeten herbekijken. 

Vergelijking met de voornaamste regelgeving in de buurlanden 

Zowel in België als in Frankrijk en Duitsland genieten advocaten van een beschermde titel. Het aantal activiteiten dat in 
België wordt voorbehouden aan advocaten is wel duidelijk lager dan in Frankrijk of Duitsland. Terwijl in deze laatste 
landen doorgaans het maximum van de activiteiten (bemiddeling, advisering, vertegenwoordig, etc.) wordt voorbe-
houden aan de advocaat, ligt in België meer de focus op de vertegenwoordiging voor gerechtelijke/administratieve 
instanties. Dit rechtvaardigt de uiteindelijke (iets) lagere score voor België. Ook in Nederland is het beroep van advo-
caat een beschermde titel en is het vertegenwoordigen van klanten voor de rechtbank voor hen voorbehouden. 

Boekhouders of accountants 

De categorie boekhouders is bijzonder divers, met onder meer erkende boekhouders, erkende boekhouders-
fiscalisten, accountants, accountants-belastingconsulenten of belastingconsulten. De categorie boekhouders heeft 
voor België een RI-score van 2,9, net zoals Duitsland en Frankrijk. Nederland heeft voor deze beroepscategorie een sco-
re van 1,7. In België heeft de subindicator kwalificatie-eisen de hoogste waarde gekregen.130 De subindicator regle-
menterende aanpak daarentegen heeft de grootste impact op de restrictiviteitsindicator, wegens het grote gewicht. 
Nederland tekent een lagere RI op dan België, vooral omwille van de vereisten inzake uitvoering (3,1 in België tegen-
over 0,4 in Nederland) en reglementerende aanpak (3,1 in België tegenover 1,7 in Nederland). 

Voornaamste regelgeving in België 

Deze beroepscategorieën zijn gekenmerkt door een beschermde titel. Het beroep van erkend boekhouder wordt ook 
gekenmerkt door voorbehouden activiteiten zoals het verzorgen van een boekhouding. Met deze regelgevingen werd 
rekening gehouden bij de berekening van de subindicator reglementerende aanpak. 

Om de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent te bekomen, dient er een stage van 3 jaar te worden 
volbracht, met inbegrip van een toelatingsexamen. Op het einde van de stage dient men te slagen in een bekwaam-
heidsexamen. Accountants en/of belastingconsulenten dienen in het kader van hun permanente vorming 120 uur te 
besteden aan activiteiten die bijdragen tot een betere professionele kennis, en dit over een periode van drie opeenvol-
gende jaren. Per kalenderjaar dienen minstens 20 uur te worden gevolgd. Deze voorschriften vallen onder de kwalifi-
catie-eisen. 

Alle zelfstandige boekhouders-fiscalisten, accountants en/of belastingconsulenten zijn verplicht zich te registreren bij 
een beroepsinstituut. Deze regelgeving behoort tot de categorie andere toegangsvereisten. 

Tot de vereisten inzake uitoefening van het beroep van boekhouder-fiscalist behoren onder andere het een verbod 
om bepaalde activiteiten uit te oefenen in combinatie met boekhouding, zoals vastgoedmakelaar, verzekeringsmake-
laar en bepaalde activiteiten in handel en landbouw. Verder is een boekhouder-fiscalist onder andere ook verplicht een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben, dewelke dient goedgekeurd te zijn door de beroepsorde. 

Indien accountants en/of belastingconsulenten hun beroep willen uitoefenen via een vennootschap naar Belgisch 
recht, dan kan dat enkel door een burgerlijke vennootschap in de vorm van een handelsvennootschap. Al de aandelen 
van de vennootschap zijn op naam. De meerderheid van de stemrechten op de algemene vergadering van de vennoot-

130 Bij de scoring van de kwalificatievereisten werd niet alleen gekeken naar het aantal studie/stage-uren nodig om toegang tot het 
beroep te krijgen, maar ook de vereisten betreffende continue professionele ontwikkeling. 
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schap zijn in handen van accountants en/of belastingconsulenten die lid zijn van het IAB. De meerderheid van de leden 
van het bestuursorgaan zijn leden van het IAB. 

De aanbevelingen van de Europese Commissie bestaan erin dat België de onverenigbaarheidsregels, die beoefenaars 
van boekhoudkundige beroepen verbieden gelijktijdig enige andere economische activiteit uit te oefenen, opnieuw 
dient te beoordelen. Volgens DG GROW blijkt België de enige lidstaat te zijn waar zulke strikte onverenigbaarheidsre-
gels voor boekhoudkundige beroepen bestaan. Ook moet België de evenredigheid van de voorschriften inzake aande-
lenbezit beoordelen. 

Vergelijking met voornaamste regelgeving in de buurlanden 

Zowel in Frankrijk als in Duitsland zijn bepaalde activiteiten voorbehouden en geregeld met een beschermde titel. Qua 
kwalificatie-eisen dient een boekhouder in Frankrijk bijvoorbeeld een opleiding van vijf jaar te volgen, gevolgd door 
een stage van drie jaar en beëindigd met een staatsexamen. Verdere bijscholing gebeurt in Frankrijk op vrijwillige basis. 
Hij/zij moet aangesloten zijn bij een beroepsorde. Samenwerking in Duitsland en Frankrijk is alleen toegestaan met 
bepaalde beroepen en ook in deze landen moet 50 % van de aandelen van professionele bedrijven in handen zijn van 
beroepsbeoefenaars. 

Het beroep van boekhouder is in Nederland een beschermde titel, maar er zijn geen voorbehouden activiteiten zoals in 
België, Frankrijk en Duitsland. De opleiding bestaat uit een praktische opleiding van minimum drie jaar, gevolgd door 
een examen. Ook geldt de verplichting om zich jaarlijks 40 uren bij te scholen. Een boekhouder is verplicht lid van een 
beroepsorde, maar moet geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
 

Focus: De marktomkadering in België voor financiële beroepen 

In België zijn de volgende cijferberoepen, waarvan de titel beschermd is, gereglementeerd (zie bijlage 6):  
- de erkende boekhouder;  
- de erkende boekhouder-fiscalist;  
- de accountant;  
- de belastingconsulent;   
- de bedrijfsrevisor. 

De activiteiten van belastingconsulent zijn in België niet wettelijk beschermd. 

1. De wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen 

Deze wet en haar uitvoeringsbesluiten regelen de organisatie van en het toezicht op het beroep van accountant en de 
belastingconsulent, respectievelijk het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist. 

De wet voorziet drie instellingen voor de organisatie en het toezicht op deze beroepscategorieën. Het Instituut van de 
accountants en belastingconsulenten enerzijds en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten ander-
zijds zijn instellingen met rechtspersoonlijkheid. Zij voeren de door de wet voorziene opdracht uit met betrekking tot 
deze beroepen. 

Daarnaast richt deze wet ook de Hoge Raad voor de economische beroepen op. 

2. De wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren 

Het beroep van bedrijfsrevisor, in de hoedanigheid van wettelijke auditor in België, wordt op Europees niveau gere-
geld. De wet van 7 december 2016 zorgt voor de omzetting van de Europese richtlijn in Belgisch recht. 

Deze wet bepaalt de wettelijke opdracht van de auditor, die uitsluitend voorbehouden is aan bedrijfsrevisoren, meer 
bepaald de wettelijke controle van de jaarrekening van de vennootschap. De uitoefening van de opdracht door de be-
drijfsrevisor valt buiten het toepassingsgebied van deze studie. 
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3. De Hoge Raad voor de economische beroepen 

De wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen richt ook een Hoge Raad voor de eco-
nomische beroepen in. De Hoge Raad heeft tot taak ertoe bij te dragen dat bij de uitoefening van de cijferberoepen 
door de beroepsbeoefenaars het algemeen belang en de vereisten van het maatschappelijk verkeer in acht worden 
genomen. Dat doet zij via het verstrekken van adviezen of aanbevelingen aan de regering, het Instituut van de Bedrijfs-
revisoren, het Instituut van de accountants en belastingconsulenten, het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders 
en Fiscalisten. 

4. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) 

Natuurlijke personen en vennootschappen kunnen de hoedanigheid van accountant en of belastingconsulent verkrij-
gen op voorwaarde dat de wettelijke voorwaarden zijn vervuld. Zij moeten daarvoor een aanvraag indienen bij het In-
stituut. Het Instituut organiseert daartoe de erkenningsprocedure, het bekwaamheidsexamen en de stage voor de 
kandidaten-natuurlijke personen. 

Alle accountants en belastingconsulenten zijn ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut van de Accountants en de 
Belastingconsulenten. Het Instituut beheert het tableau, de lijsten en de deellijsten. 

Het Instituut heeft daarnaast een toezichtsfunctie. Het ziet toe op de behoorlijke uitvoering van de opdrachten toever-
trouwd aan zijn leden, alsook op de opleiding en de permanente beroepsvorming van alle leden. Het Instituut waakt 
eveneens over de bescherming van de titel van accountant en van belastingconsulent. Elke inbreuk op het dragen van 
de titel kan correctioneel gesanctioneerd worden. 

Het Instituut ziet erop toe dat zijn leden hun beroep uitoefenen in overeenstemming met het wettelijk, reglementair 
en normatief kader van het beroep. Inbreuken door beroepsbeoefenaars kunnen tuchtrechtelijk worden bestraft. 

5. Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF) 

De officiële opdracht van het Instituut bestaat erin het tableau van de beroepsbeoefenaars, erkende boekhouders(-
fiscalisten) en de lijst van de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) bij te houden. Het Instituut heeft ook als opdracht toe 
te zien op de opleiding en op de naleving van de deontologische regels. Het Instituut staat eveneens in voor de organi-
satie van de stage, die leidt tot de wettelijke erkenning als erkend boekhouder(-fiscalist). 
 

Architecten 

Voor architecten bedraagt de RI 3,0 in België en in Duitsland. In Frankrijk (2,6) en zeker in Nederland (1,2) ligt deze indi-
cator een heel stuk lager. Net als bij advocaten heeft de subindicator kwalificatie-eisen bij architecten de hoogste 
waarde in België. Rekening houdend met het gewicht van de verschillende categorieën, heeft de reglementerende 
aanpak de grootste impact op de Belgische restrictiviteitsindicator. Vooral de vereisten inzake uitoefening van het be-
roep (3,0 in België tegenover 1,8 in Frankrijk en 0,0 in Nederland) en de andere toegangsvereisten (2,4 in België tegen-
over 1,8 in Frankrijk en 0,0 in Nederland) bepalen waarom de RI in België een pak hoger uitkomt dan in Frankrijk en 
Nederland. 

Voornaamste regelgeving in België 

Zowel de titel als het beroep van architect zijn in België beschermd. Sommige voorbehouden activiteiten kunnen ook 
uitgevoerd worden door burgerlijk ingenieurs bouwkunde. De wet legt de medewerking van een architect (ingeschre-
ven bij de Orde van architecten) verplicht op voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering van de 
werken. Dit laatste veronderstelt geen permanent toezicht. Deze regelgevingen vallen onder de reglementerende 
aanpak. 

Een architect dient een opleiding van vijf jaar te volgen, gevolgd door twee jaar stage (deze stage kan ingekort worden 
op aanvraag en is een beslissing van de Orde), zonder staatsexamen, wat behoort tot de kwalificatie-eisen. 
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Naast de check aangaande de professionele kwalificaties, blijken er nog andere toelatingsvereisten te bestaan voor 
het beroep van architect, zoals volwaardig lid te worden van de beroepsorde na de stage doorlopen te hebben. Ook 
dient een architect over de nodige talenkennis te beschikken voor de uitoefening van het beroep. 

De wet verbiedt expliciet het samen uitoefenen van het beroep van architect en het beroep van aannemer van wer-
ken. Dit verbod dient restrictief te worden geïnterpreteerd. Architecten zijn verplicht een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering te nemen. Deze regelgevingen behoren tot de categorie vereisten in verband met uitoefening. 

Volgens de Europese Commissie legt België bijzonder strenge beperkingen met betrekking tot het aandelenbezit en 
stemrecht op. Immers, om ingeschreven te mogen worden op de tabel van de Orde, moet de rechtspersoon aan de 
volgende voorwaarden voldoen:   
ten minste 60 % van de aandelen alsook van de stemmen, moeten, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van 
personen die ingeschreven zijn bij de Orde. Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke of 
rechtspersonen, die een niet-onverenigbaar beroep uitoefenen en gemeld zijn bij de Raad van de Orde van architec-
ten;   
100 % van de zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité en zelfstandige mandatarissen moeten natuur-
lijke personen zijn die ertoe gemachtigd werden het beroep uit te oefenen en die zijn ingeschreven op één van de ta-
bellen van de Orde. 

Vergelijking met voornaamste regelgeving in de buurlanden 

Wat betreft de architecten in Frankrijk, zijn de vereisten zeer gelijkaardig aan de vereisten die voorzien zijn in België. 
Wel bestaat er in Frankrijk geen beperking op het vlak van het tegelijk uitoefenen van beroepen, wat in België wel het 
geval is. Bovendien zijn de vereisten voor het aandelenbezit, het stemrecht of de leden van het bestuursorgaan die 
beroepsbeoefenaren moeten zijn, lager in Frankrijk dan in België (bij ons respectievelijk voor het stemrecht en aande-
lenbezit: 60 % en voor de leden van het bestuursorgaan: 100 %). 

In Duitsland is het beroep van architect gereguleerd op het niveau van de deelstaten. Er zijn voorbehouden activiteiten 
en het beroep is gekenmerkt door een beschermde titel. Architecten zijn verplicht zich te registreren bij de regionale 
kamers en dienen hiervan lid te zijn. Ook dient een architect over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te be-
schikken. De regels inzake aandelenbezit lijken ook in Duitsland minder beperkend te zijn dan in ons land. 

In Nederland is het beroep van architect een beschermde titel. Er zijn geen voorbehouden activiteiten en een architect 
is niet verplicht om lid te zijn van een orde of om een beroepsverzekering af te sluiten. Ook op het vlak van rechtsvorm, 
aandelenbezit en stemrecht worden er geen beperkingen opgelegd. 

De aanpak in Nederland is verschillend. De taken die toevertrouwd worden aan een Belgische of Nederlandse architect 
en vooral de verantwoordelijkheid die hij op zich neemt, zijn niet dezelfde. De Belgische architect heeft een veel uitge-
breidere taak, omdat de controle over het gebouw in Nederland niet uitsluitend aan de architect wordt toevertrouwd. 
Het verschil in de omvang van de toevertrouwde taken kan het verschil in de opgelegde vereisten verklaren. 

Een persoon die wil bouwen in Nederland dient, in de regel, een omgevingsvergunning te bekomen. Deze persoon kan 
de werken niet aanvatten zonder deze vergunning te hebben ontvangen. De bouwheer kan zelf zijn aanvraag indienen 
zonder zich te moeten laten bijstaan door een architect, zoals dit het geval is in België voor werken met vergunning. In 
zijn vergunningsaanvraag gericht aan de gemeente dient de bouwheer vast te leggen dat hij hij de regels respecteert 
voorzien door het "Bouwbesluit" van 2012. Dit besluit verbonden aan de bouw voorziet in de verschillende technische 
voorschriften die moeten gerespecteerd worden op het vlak van veiligheid, gezondheid, gebruik, energie-efficiëntie en 
milieu. De controle, uitgeoefend door de gerechtigde autoriteit, is dus preventief en de bouwheer blijft eveneens ver-
antwoordelijk voor het respecteren van de regels voorzien in het "Bouwbesluit". 

De verantwoordelijke autoriteit heeft bovendien een repressief gezag, een gezag dat hem toelaat om a posteriori te 
controleren of de werken zijn uitgevoerd volgens de voorschriften. 
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Focus: De marktomkadering in België voor architecten: rol van de wetgever en de orde 

Het is aan de wetgever om, op voorstel van de verantwoordelijke minister (in casu de minister van Middenstand) de 
regels vast te leggen die van toepassing zijn op de betrokken Orde en op de toegang tot en de uitoefening van het be-
roep. De op dit gebied aangenomen wetten worden vervolgens aangevuld met koninklijke besluiten of zelfs met aan-
bevelingen van de Orde zelf. 

De Orde van architecten heeft als taak de regels van de deontologie voor het beroep van architect te bepalen en ze te 
doen naleven. Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening 
of naar aanleiding van de uitoefening van hun beroep. Zij doet bij de rechterlijke overheid aangifte van elke inbreuk op 
de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect. Architecten die monopolisti-
sche activiteiten willen uitoefenen, moeten zich eerst registreren bij de Orde en moeten voldoen aan verschillende 
voorwaarden die de Orde controleert. 

Het doel is te zorgen voor een permanente organisatie van een geheel van specialisten die in staat zijn de taken van 
architect te vervullen met alle garanties van bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele integriteit. 
 

Ingenieurs 

In België vallen onder de categorie ingenieur twee beroepen, zijnde burgerlijk bouwkundig ingenieur en industrieel 
ingenieur bouwkunde. 

Van de vier onderzochte professionele diensten heeft de burgerlijk ingenieur in België met 1,0 de laagste RI-score. 
Duitsland heeft een hoge score voor deze categorie (namelijk 3,0), daar waar Frankrijk en Nederland een lage score 
hebben voor dit beroep, respectievelijk 0,8 en 0,0. Dit wil zeggen dat in Nederland geen regels van toepassing zijn op 
de toetreding of uitoefening van het beroep van ingenieur. In België heeft de subindicator kwalificatie-eisen, net als bij 
de andere beroepen, de hoogste waarde. In België, Duitsland en Frankrijk heeft de reglementerende aanpak de hoog-
ste waarde en daarmee ook de grootste impact op de RI. 

Voornaamste regelgeving in België 

Beide beroepscategorieën hebben een beschermde titel, wat valt onder de reglementerende aanpak, dewelke wordt 
toegekend na een universiteits- of hogeschoolopleiding van meerdere jaren. Deze vereisten worden gecatalogeerd 
onder de kwalificatie-eisen. 

Indien de burgerlijk ingenieur actief is onder de professionele titel architect, dient hij aan de regelgeving betreffende 
architecten te voldoen. Verder zijn er geen voorbehouden activiteiten. 

Voor België zijn er geen specifieke aanbevelingen van de EC betreffende de beroepscategorie ingenieur. 

Vergelijking met voornaamste regelgeving in de buurlanden 

In Frankrijk is het beroep van burgerlijk ingenieur een beschermde titel. Vooral de bepalingen inzake bouwvoorschrif-
ten moeten de veiligheid garanderen, maar verder is het beroep nauwelijks gereguleerd. 

In Duitsland is het beroep van ingenieur gereguleerd op het niveau van de deelstaten. In alle 16 deelstaten is het be-
roep van ingenieur een beschermde titel en er zijn nergens voorbehouden activiteiten. Er bestaan verder wel beper-
kingen op het vlak van rechtsvorm en aandelenbezit. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vereist131. 

In Nederland is het beroep van ingenieur niet gereglementeerd, de titel is vrij en er zijn geen gereserveerde activitei-
ten132. 

131 De kwalificatievereisten en vereisten in verband met de uitoefening scoren in Duitsland aanzienlijk hoog, terwijl deze in België, 
Frankrijk en Nederland uitkomen op 0,0 (met uitzondering van de opleidingsvereisten). Daarom is dit beroep in Duitsland meer 
gereguleerd dan in de andere landen. 
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3. Vergelijking tussen de PMR-indicator van de OESO en de restrictiviteitsindicator van de EC

a) Verschillen betreffende de berekeningswijze 

De PMR is een indicator van de OESO die een indicatie geeft van de graad van reglementering voor een aantal beroe-
pen. Deze indicator wordt opgesteld voor vier beroepscategorieën, zijnde juridische diensten, architecten, financiële 
diensten en ingenieurs (vanaf 2018 worden vastgoedmakelaars hieraan toegevoegd). De restrictiviteitsindicator wordt 
voor nog drie bijkomende beroepen berekend, zijnde octrooigemachtigden, vastgoedmakelaars en toeristische gidsen. 

De PMR wordt elke vijf jaar berekend, sinds 1998. De meest recente berekening dateert van 2013133. De RI dateert van 
2016 en geeft dus meer actuele informatie over de graad van reglementering van deze beroepen. Het nadeel is echter 
dat er geen historiek beschikbaar is van de RI. 

Onder de onderzochte beroepscategorieën kunnen verschillende beroepen vallen. Wanneer dit het geval is, wordt 
voor de berekening van de RI de gemiddelde graad van reglementering voor deze verschillende beroepen berekend. 
De PMR wordt berekend voor het beroep met de meest strikte regelgeving. 

Een aantal beroepen zijn opgenomen in de PMR en niet in de RI, zoals notarissen bij juridische diensten en (wettelijke) 
auditoren bij financiële diensten. Anderzijds analyseert de RI meer variabelen zoals een aantal vereisten betreffende 
kwalificatie en opleiding. Tot slot gebruikt de PMR een rekenkundig gemiddelde voor de berekening van de PMR-score, 
daar waar bij de RI een gewogen gemiddelde wordt toepast. In deze berekening krijgt elke restrictie een bepaald ge-
wicht. 

De RI is gebaseerd op desk research en input van de verschillende EU-lidstaten, terwijl de PMR een enquête betreft 
gebaseerd op input van de OESO-leden. 

b) Vergelijking van de resultaten: PMR (2013) versus restrictiviteitsindicator (2016) 

• Juridische diensten zijn volgens de RI sterker gereglementeerd in Duitsland (4,3), de EU-28 (3,8) en Frankrijk
(3,6) dan in België (3,1), terwijl de PMR net een sterkere reglementering voor België aantoont (België 4,3 –
Duitsland 3,6 – EU-28 3,4 - Frankrijk 3,2). Dit zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat de PMR-indicator de
meest strikte regelgeving van verschillende beroepscategorieën in kaart brengt en dat bijvoorbeeld notaris-
sen134 niet opgenomen zijn voor de berekening van de RI-indicator. De RI voor Nederland komt uit op 3,0 (dus
nagenoeg gelijk aan België), terwijl de PMR voor Nederland (2,8) veel lager ligt dan de PMR voor België (4,3).

• Boekhoudkundige diensten lijken volgens de RI in België, Duitsland en Frankrijk even sterk gereglementeerd
(2,9), terwijl de PMR toch een sterkere reglementering in België aangeeft (België 3,2 – Frankrijk 2,9 – Duitsland
2,6). Nederland is volgens de PMR minder sterk gereglementeerd (2,1), wat ook blijkt uit de RI (1,7). Zowel de
PMR als de RI komen voor de EU-28 uit op 2,3, dus lager dan in België.

• Volgens de RI is de reglementering voor architecten in België en Duitsland quasi identiek (3,0), wat ook blijkt
uit de PMR (België 2,4 – Duitsland 2,3). Frankrijk heeft volgens de RI echter een minder sterke reglementering
(2,6), maar volgens de PMR net een sterkere reglementering (3,3). Voor Nederland komt de RI (1,2) hoger uit
dan de PMR (0,0), wat ook het geval is voor de EU-28 (RI 2,6 - PMR 1,9).

132 Er bestaat wel een soort kwaliteitslabel dat verkregen kan worden na het volgen van bepaalde opleidingen (bachelor/master) en 
er is de mogelijkheid om (vrijwillig) lid te zijn van een beroepsorganisatie. 

133 De “PMR 2018” zal in 2019 worden gepubliceerd. 

134 In België is de notaris een openbaar ambtenaar die verschillende taken en bevoegdheden heeft. Volgens Fednot moet enerzijds 
de toegang van de burger tot de notaris verzekerd worden door een voldoende spreiding van de kantoren en anderzijds mogen de 
verschaffers van deze diensten niet te talrijk zijn om het behoud van de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. 
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• Volgens de PMR is er in België, Frankrijk en Nederland geen reglementering voor wat betreft ingenieurs (PMR 
0,0). Volgens de RI is dit niet het geval voor België (1,0) en Frankrijk (0,8), enkel voor Nederland (0,0). Zowel in 
Duitsland (PMR 1,7 - RI 3,0) als in de EU-28 (PMR 1,5 - RI 2,3) ligt de RI hoger dan de PMR. 

Tabel 17. PMR (2013) versus restrictiviteitsindicator (2016) 

    PMR RI 

Boekhoudkundige diensten 

België 3,2 2,9 

Duitsland 2,6 2,9 

Frankrijk 2,9 2,9 

Nederland 2,1 1,7 

EU-28 2,3 2,3 

Juridische diensten 

België 4,3 3,1 

Duitsland 3,6 4,3 

Frankrijk 3,2 3,6 

Nederland 2,8 3,0 

EU-28 3,4 3,8 

Architecten 

België 2,4 3,0 

Duitsland 2,3 3,0 

Frankrijk 3,3 2,6 

Nederland 0,0 1,2 

EU-28 1,9 2,6 

Ingenieurs 

België 0,0 1,0 

Duitsland 1,7 3,0 

Frankrijk 0,0 0,8 

Nederland 0,0 0,0 

EU-28 1,5 2,3 
Bronnen: EC, OESO. 

4. Enkele kritische kanttekeningen 

Indicatoren zoals de PMR van de OESO en de RI van de EC hebben onmiskenbaar hun voordelen. Beide laten immers 
toe de regelgeving voor de vier onderzochte sectoren te kwantificeren. Op die manier kan de regelgeving tussen de 
verschillende landen onderling vergeleken worden, evenals hun evolutie. 

Anderzijds hebben deze indicatoren ook hun limieten. Het is en blijft immers een cijfermatige oefening en de be-
schouwde criteria kunnen soms een beperkt en ongenuanceerd beeld van de werkelijkheid schetsen. 

De berekening van de indicatoren gebeurt via de antwoorden van de lidstaten op een reeks vragen, volgens een schaal 
van 0 tot 6. De keuze van de vragen, het aantal vragen met betrekking tot elke subindicator, … kunnen voor een verte-
kening zorgen in de beoordeling van het niveau van reglementering. 

Bovendien wordt de regulering van een sector of beroep alleen benaderd vanuit het oogpunt van de door de overheid 
geïmplementeerde maatregelen, wat kan leiden tot een vertekening van het niveau van regelgeving. De marktomka-
dering voor professionele diensten in België is bijvoorbeeld sterk ex ante gereglementeerd en de reglementeringen 
situeren zich op federaal niveau. Het gaat dus om verplichtingen en regels opgelegd bij wet. In andere lidstaten waar 
geen officiële wetgeving bestaat, kan een onderneming die toegang wil krijgen tot de markt, toch in feite verplicht zijn 
om aan een aantal andere regels te voldoen. Het kan daarbij gaan om privé-labels waarop de overheid geen greep 
heeft. Omdat ondernemingen zonder label moeilijk toegang krijgen tot de markt, krijgt het label dan bijna een verplicht 
karakter. Met die alternatieve restricties wordt geen rekening gehouden. 
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De indicatoren laten evenmin toe om de economische rechtvaardiging van de regelgeving te beoordelen. Ze weerspie-
gelen het bestaan van de regelgeving, maar geven niet weer of deze proportioneel en gerechtvaardigd is ten opzichte 
van de vooropgestelde doelstellingen. De opgelegde reglementering biedt mogelijk een antwoord op het gebrek aan 
kennis en deskundigheid van de consument met betrekking tot onder andere (het interpreteren van) de kwaliteit van 
de diensten en kan op die manier volkomen gerechtvaardigd zijn (zie ook supra, reglementering ter bescherming van 
het algemeen belang)135. 

Vervolgens is het activiteitendomein niet voor alle beroepen identiek in alle lidstaten. Een architect in België heeft bij-
voorbeeld andere verantwoordelijkheden dan in Nederland. Die verschillende aspecten van het beroep maken een 
objectieve vergelijking niet gemakkelijk. 

De PMR-indicator en de RI zijn dus nuttige instrumenten die een internationale vergelijking mogelijk maken voor wat 
betreft het niveau van reglementering, maar ze vervangen geen grondige marktanalyse om aanbevelingen voor struc-
turele hervormingen te formuleren136. 

5. Conclusie 

Om de graad van reglementering voor professionele diensten in België, de buurlanden en de EU-28 te analyseren, 
werd gebruik gemaakt van de Product market regulation (PMR) van de OESO en de restrictiviteitsindicator (RI) van de 
Europese Commissie. Beide indicatoren hebben hun voor- en nadelen. Ze laten enerzijds toe de mate van regelgeving 
te vergelijken tussen verschillende landen onderling, de PMR (die sinds 1998 om de vijf jaar gepubliceerd wordt) laat 
bovendien ook toe om hun evolutie te analyseren. Anderzijds schetsen deze indicatoren soms een beperkt, ongenuan-
ceerd en vertekend beeld van de werkelijkheid. Zo wordt onder andere de regulering van een sector of beroep alleen 
benaderd vanuit het oogpunt van de door de overheid geïmplementeerde maatregelen, is het toepassingsgebied niet 
voor alle beroepen identiek in alle lidstaten en laten de indicatoren niet toe om de economische rechtvaardiging van 
de regelgeving te beoordelen. 

De PMR wordt opgesteld voor vier beroepscategorieën, zijnde juridische diensten, architecten, financiële diensten en 
ingenieurs (vanaf 2018 worden vastgoedmakelaars hieraan toegevoegd). De RI wordt voor nog drie bijkomende be-
roepen berekend, zijnde octrooigemachtigden, vastgoedmakelaars en toeristische gidsen. De recentste gegevens van 
de PMR dateren van 2013, de RI wordt sinds 2016 gepubliceerd. De RI is gebaseerd op desk research en input van de 
verschillende EU-lidstaten, terwijl de PMR een enquête betreft gebaseerd op input van de OESO-leden. De RI berekent 
de gemiddelde graad van reglementering voor de verschillende beroepen binnen de beroepscategorieën, terwijl de 
PMR het beroep met de meest strikte regelgeving in beschouwing neemt. Een aantal beroepen zijn opgenomen in de 
PMR en niet in de RI, zoals notarissen bij juridische diensten en wettelijke auditoren bij financiële diensten. Anderzijds 
analyseert de RI meer variabelen zoals een aantal vereisten betreffende kwalificatie en opleiding. Tot slot gebruikt de 
PMR een rekenkundig gemiddelde voor de berekening van de PMR-score, daar waar bij de RI een gewogen gemiddel-
de wordt toepast. Al deze verschillen kunnen leiden tot verschillende resultaten. 

Zowel volgens de PMR als de RI is de graad van regulering in bijna alle geanalyseerde landen het hoogst voor juridische 
diensten en het laagst voor ingenieurs. 

Uitgaande van de PMR-indicator zijn de juridische en de boekhoudkundige diensten in 2013 sterker gereglementeerd 
in België dan in de buurlanden en gemiddeld in de EU-28. Volgens de RI zijn juridische diensten echter minder geregu-

135 Op 9 november 2017 organiseerde de Europese Commissie in Brussel de conferentie “Professional services: how does regulation 
matter?” (Single Market Forum 2017/2018). Daar werd duidelijk dat de Europese Commissie ook het kwaliteitsaspect meer in reke-
ning wil brengen bij de beoordeling van de graad van reglementering. 

136 Bron: TRÉSOR-ÉCO – n°203 « Les réglementations sectorielles en France », par Anne Pratx et Sanae Daoudi – août 2017 
(https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/439143) 
Directorate General for Internal Policies of the European Parliament (2017). The New Restrictiveness Indicator for Professional Ser-
vices: An Assessment. 
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/607349/IPOL_STU(2017)607349_EN.pdf). 
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leerd in België dan in de EU, Duitsland en Frankrijk (maar wel meer dan in Nederland). Dit verschil tussen PMR en RI 
voor juridische diensten zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat de sterk gereguleerde activiteiten van notarissen in 
België niet zijn opgenomen in de RI. Net zoals de PMR geeft ook de RI aan dat boekhoudkundige diensten sterker gere-
glementeerd zijn dan gemiddeld in de EU en dan in Nederland. Volgens beide indicatoren maakt vooral de regelgeving 
in verband met de uitoefening van het beroep het verschil. Zo zijn er bijvoorbeeld zeer strikte onverenigbaarheidsre-
gels voor boekhoudkundige diensten in België. Voor wat de reglementering voor architecten betreft, bevindt België 
zich volgens de PMR op nagenoeg hetzelfde niveau als Duitsland. In Frankrijk loopt de PMR echter hoger op, in de EU-
28 en in Nederland ligt de PMR lager dan in België. Ook de RI voor architecten is hoger in België dan in de EU, Neder-
land en zelfs Frankrijk. Volgens de Europese Commissie legt België bijzonder strenge beperkingen met betrekking tot 
het aandelenbezit en stemrecht op. Anderzijds bestaat er volgens de PMR voor ingenieurs in België geen regelgeving, 
net zoals in Frankrijk en Nederland. Dit is in Duitsland wel het geval, evenals in de EU-28. Volgens de RI is enkel in Ne-
derland geen regelgeving van toepassing op ingenieurs. Frankrijk tekent een iets lagere score op dan België, maar de 
EU-28 en Duitsland komen hoger uit dan België. 
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II.4 Economische impact van de reglementering 
II.4.1 Inleiding 

In de studie ‘The economic Impact of professional services liberalisation’ 137 van de Europese Commissie wordt de im-
pact van het regulerende kader voor vier gereguleerde diensten (rechtskundige dienstverlening NACE M6910, accoun-
tants, boekhouders en belastingconsulenten M6920, architecten (M7111) en ingenieurs en aanverwante technische 
adviseurs M7112) op de sectordynamiek gemeten en vervolgens ook op enkele prestatie-indicatoren zoals onder an-
dere winstgevendheid. Via een econometrisch model, wordt op die manier aangetoond dat minder regulering leidt tot 
meer sectordynamiek en concurrentie in de markt (gemeten aan de hand van de variabele churn), wat op zijn beurt 
bedrijven aanzet tot meer efficiëntie bij de allocatie van middelen.138 Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat intensieve 
concurrentie een neerwaartse impact heeft op de prijzen en op de winstgevendheid van bedrijven. 

Wat de gebruikte variabelen betreft, wordt in de analyse de graad van reglementering berekend aan de hand van de 
PMR– indicator van de OESO. De churn rate wordt gebruikt als een maatstaf voor de sectordynamiek en is gedefinieerd 
als de som van het aantal nieuwe firma’s en het aantal stopgezette firma’s gedeeld door het aantal actieve firma’s in 
een sector. Een hoge churn rate in een welbepaalde markt wordt geassocieerd met sterke concurrentie. Allocatieve 
efficiëntie (AE) ten slotte wordt definieerd als de mate waarin de productiefste factoren op de meest efficiënte wijze 
gealloceerd zijn. Allocatieve efficiëntie (AE) wordt berekend op basis van de variabelen arbeidsproductiviteit en markt-
aandelen per grootteklasse van onderneming in termen van werkzame personen. AE is dan het verschil tussen de reële 
allocatie van werkzame personen aan een bepaalde grootteklasse met een specifieke productiviteitsgraad ten opzichte 
van een basisscenario waarin het aantal werkzame personen uniform verdeeld is over de verschillende grootteklassen 
en de productiviteit per grootteklasse gelijk is aan de gemiddelde productiviteit in de sector. Bij een positieve (of nega-
tieve) score voor allocatieve efficiëntie, hebben de meest (of minst) productieve ondernemingen de grootste markt-
aandelen (zie ook Olley & Pakes 1996, en Product Market Review 2013139 van DG ECFIN). De bruto exploitatiemarge 
wordt gebruikt als een maatstaf voor winstgevendheid en is gedefinieerd als de ratio van het bruto exploitatiesurplus 
tot de omzet. 

De onderliggende gegevens voor het berekenen van de churn rate, de bruto exploitatiemarge en de allocatieve effici-
entie zijn afkomstig van Eurostat, meer bepaald van de rubrieken structuurenquête140 en ondernemingsdemografie 
(enkel voor wat betreft de allocatieve efficiëntie). De analyse slaat op de periode 2008-2015. In de periode voor 2008 
waren niet steeds de nodige data beschikbaar in Eurostat om de prestatieindicatoren te berekenen. Ook was de sa-
menstelling van de NACE code voor de verschillende professionele diensten in de periode voor 2008 niet altijd gelijk 
aan deze na 2008. Zo werden bijvoorbeeld de data van architecten en ingenieurs voor 2008 gebundeld in één NACE 
code terwijl deze data na 2008 apart werden weergegeven voor beide vrije beroepen in twee NACE codes. 

II.4.2 Sectordynamiek 

Om de dynamiek van een sector in termen van instroom en uitstroom van ondernemingen te bepalen, wordt in deze 
analyse uitgegaan van de variabele churn. Churn, ook wel ondernemingsverloop genoemd, wordt berekend door het 
aantal nieuwe ondernemingen en het aantal verdwenen ondernemingen in een sector in een jaar te sommeren en te 

137 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp533_en.pdf. 

138 De relatie tussen concurrentie en innovatie daarentegen is minder evident. Enerzijds zou concurrentie kunnen leiden tot meer 
innovatie bij bedrijven om op die manier de concurrentie te kunnen ontwijken, anderzijds kan de stimulans om te innoveren bij 
hevige concurrentie beperkt zijn omdat de terugverdientijd te kort kan zijn (Aghion et al. 2005). 

139 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee8_en.pdf, blz. 14 en verder. 

140 De structuurenquête van Eurostat is een jaarlijks enquête die tot doel heeft recente, gedetailleerde, vergelijkbare en betrouw-
bare gegevens te verzamelen over de structuur van bedrijven op Belgisch en Europees niveau. De verzamelde gegevens komen 
voornamelijk uit de jaarrekeningen van de geënquêteerde ondernemingen. Voor België wordt de enquête uitgevoerd door de FOD 
Economie. 
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relateren ten opzichte van de totale populatie van ondernemingen in een sector. Een relatief hoge churn waarde kan 
aldus het resultaat zijn van de instroom van veel nieuwe ondernemingen, het verdwijnen van vele bestaande onder-
nemingen of de combinatie van beide. 

Binnen de dienstensector141 in België situeert de jaarlijks gemiddelde churn waarde (gemiddelde 2013-2015) van de 
verschillende sectoren zich tussen maximaal 19,3 % (voor posterijen en koeriers) en minimaal 4,0 % (voor accountants, 
boekhouders en belastingconsulenten). Voor de dienstensector als geheel142 bedraagt de churn 9,8 %. In deze dien-
stensectoren behoren de vrije beroepen niet direct tot de meest dynamische sectoren. Daar waar de architecten 
(9,9 %) nog een churn laten optekenen iets boven de gemiddelde sectorwaarde, situeert churn zich voor de ingenieurs 
en de juristen (respectievelijk 8,7 % en 7,7 %) onder de sectorwaarde. De churn voor de accountants bedraagt 4,0 %143, 
een waarde waarmee de sector de minst dynamische is van alle dienstensectoren. Met uitzondering van de accoun-
tants, waar het aantal uittreders (2,1 %) het aantal intreders (2,0 %) overtreft, tellen de overige vrije beroepen in België 
meer intreders dan uittreders (5,7 % versus 2,5 % voor de juristen, 6,7 % versus 3,2 % voor de architecten en 6,2 % ver-
sus 2,7 voor de ingenieurs)144. Ten overstaan van de gemiddelde churn waardes 2008-2012, bleven de gemiddelde 
churn waardes voor de professionele diensten in 2013-2015 vrij stabiel. 

141 In Eurostat zijn voor de dienstensector op 2-digitniveau rendabiliteitsgegevens beschikbaar voor 28 sectoren. De 2 sectoren 
waartoe de 4 professionele diensten ressorteren (M69 en M71) werden vervangen door deze 4 professionele dienstensectoren wat 
het totaal aantal sectoren op 30 brengt. 

142 Voor de dienstensector als geheel werd een geaggregeerde churn waarde berekend die slaat op de marktdiensten inclusief de 
groot- en kleinhandel doch exclusief de holding ondernemingen, de recreatie, de ICT-diensten en de overige diensten. 

143 Churn berekeningen, uitgevoerd door het Federaal Planbureau via de financiële databank Bel-first op basis van dezelfde definitie 
als het Prijzenobservatorium voor de drie laatst beschikbare jaren, bevestigen de posities van architecten en ingenieurs als diensten 
met een hogere churn waarde en rechtskundige dienstverlening en accountants, boekhouders en belastingconsulenten als dien-
sten met een lagere churn waarde binnen de professionele diensten. 

144 Intreders en uittreders op basis van het jaarlijks gemiddelde 2008-2015. 

86 
 

                                                 



Grafiek 29. Situering van de gemiddelde churn waarde van professionele diensten binnen de dienstensector in België 
(In %) 

 
Bronnen: Eurostat, eigen berekeningen. 

Vergeleken met de voornaamste buurlanden en de EU27/28 situeert de churn waarde van de verschillende professio-
nele diensten in België zich systematisch onder het niveau van de buurlanden en de EU27/28. Ook voor de diensten-
sector in haar geheel ligt de churn voor België (9,8 % gemiddeld in 2013-2015) onder de waarde van de buurlanden 
(gemiddeld 17,7 % in Nederland, 16,3 % in Duitsland en 15,4 % in Frankrijk). 

Voor Nederland en Frankrijk is de gemiddelde instroom van ondernemingen in 2008-2015 steeds groter dan de uit-
stroom en dit voor de vier professionele diensten. Daarentegen ligt in Duitsland voor de vier professionele diensten de 
gemiddelde uitstroom van ondernemingen steeds boven de instroom. Voor de EU27/28 overtreft de instroom van on-
dernemingen de uitstroom voor de architecten en de ingenieurs terwijl voor de accountants de uitstroom van onder-
nemingen de instroom overtreft. Voor de juristen ligt de instroom van ondernemingen gelijk aan de uitstroom. 
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Grafiek 30. Evolutie en samenstelling van churn voor de rechtskundige dienstverlening (M6910) in België, de voornaamste buur-
landen en de EU27/28 

(In %) 

 
Bronnen: Eurostat, eigen berekeningen.  
Opmerking: (1) de gemiddelden voor de periode 2008-2015 werden berekend op basis van de beschikbare gegevens, rekening houdend met het 
feit dat voor sommige landen gegevens ontbreken in 2008, 2009, 2010 en 2015; (2) de gegevens EU27/28 zijn samengesteld uit deze van de EU27 
(de jaren 2008 tot 2010) en van de EU-28 (de jaren 2011 tot 2014). 

Grafiek 31. Evolutie en samenstelling van churn voor de accountants, boekhouders en belastingconsulenten (M6920) in België, 
de voornaamste buurlanden en de EU27/28 

(In %) 

 
Bronnen: Eurostat, eigen berekeningen.  
Opmerking: (1) de gemiddelden voor de periode 2008-2015 werden berekend op basis van de beschikbare gegevens, rekening houdend met het 
feit dat voor sommige landen gegevens ontbreken in 2008, 2009, 2010 en 2015; (2) de gegevens EU27/28 zijn samengesteld uit deze van de EU27 
(de jaren 2008 tot 2010) en van de EU-28 (de jaren 2011 tot 2014). 
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Grafiek 32. Evolutie en samenstelling van churn voor de architecten (M7111) in België, de voornaamste buurlanden en de 
EU27/28 

(In %) 

 
Bronnen: Eurostat, eigen berekeningen.  
Opmerking: (1) de gemiddelden voor de periode 2008-2015 werden berekend op basis van de beschikbare gegevens, rekening houdend met het 
feit dat voor sommige landen gegevens ontbreken in 2008, 2009, 2010 en 2015; (2) de gegevens EU27/28 zijn samengesteld uit deze van de EU27 
(de jaren 2008 tot 2010) en van de EU-28 (de jaren 2011 tot 2014). 

Grafiek 33. Evolutie en samenstelling van churn voor ingenieurs en aanverwante technische adviseurs (M7112) in België, de 
voornaamste buurlanden en de EU27/28 

(In %) 

 
Bronnen: Eurostat, eigen berekeningen.  
Opmerking: (1) de gemiddelden voor de periode 2008-2015 werden berekend op basis van de beschikbare gegevens, rekening houdend met het 
feit dat voor sommige landen gegevens ontbreken in 2008, 2009, 2010 en 2015; (2) de gegevens EU27/28 zijn samengesteld uit deze van de EU27 
(de jaren 2008 tot 2010) en van de EU-28 (de jaren 2011 tot 2014).  
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II.4.3 Allocatieve efficiëntie 

Restrictieve regelgeving binnen een sector kan, door een gebrek aan concurrentie, leiden tot een slechte allocatie van 
productiemiddelen binnen die sector. De allocatieve efficiëntie (AE), zoals berekend door Olley en Pakes (1996), is een 
indicator waarmee kan worden beoordeeld in welke mate de productiefactoren zo efficiënt mogelijk worden ingezet. 

De AE-index werd berekend op basis van de schijnbare arbeidsproductiviteit (bruto toegevoegde waarde per werkza-
me persoon) en de marktaandelen op de markt van de productiefactoren (berekend op basis van werkgelegenheids-
gegevens) van ondernemingen voor vijf grootteklassen145 146. De AE-index toont dus in welke mate de meest produc-
tieve ondernemingen de grootste marktaandelen hebben. Een positief (negatief) resultaat voor de AE-index betekent 
dat de middelen (hier werkzame personen) op een meer (minder) efficiënte manier worden toegewezen ten opzichte 
van een basisscenario147, d. w. z. in de meest (minst) productieve klassen van ondernemingen. Een relatief lage alloca-
tieve efficiëntie toont dus aan te dat de werking van een sector de optimale ontwikkeling van de concurrentie belem-
mert148. 

Op basis van sectorale gegevens van Eurostat (structuurenquête ondernemingen) kan een allocatieve efficiëntie-index 
worden berekend voor juridische en boekhoudkundige activiteiten (M69), boekhoudkundige activiteiten (M6920) en 
architecten en ingenieurs (M711)149. De gegevens werden berekend voor België en zijn buurlanden over de periode 
2008-2015 (zie bijlage 7). Grafiek 34 illustreert slechts het gemiddelde van de resultaten van de AE tussen 2013 en 
2015, omwille van het ontbreken van gegevens voor elk jaar tussen 2008 en 2012 en het ontbreken van duidelijke 
trends over de beschouwde periode. 

Het was echter niet mogelijk de resultaten van de AE-index voor de geanalyseerde sectoren te vergelijken met die van 
een voldoende aantal andere diensten in de Belgische economie omwille van de geringe beschikbaarheid van onderlig-

145 De bedrijven die in de berekening van de AE zijn opgenomen behoren tot vijf grootteklassen: van 2 tot 9 werknemers, van 10 tot 
19 werknemers, van 20 tot 49 werknemers, van 50 tot 249 werknemers en van meer dan 250 werknemers. De Europese Commis-
sie heeft bij de berekeningen geen rekening gehouden met grootteklasse 0-1 (klasse van de zelfstandigen) omdat de productiviteit 
in deze grootteklasse grote vertekeningen vertoont ten opzichte van andere grootteklassen en omwille van het risico dat met de 
kwaliteit van deze gegevens verband houdt. 

146 𝐴𝐸 =  ∑ (𝑀𝑖𝑡 −  𝑀𝐽𝑡�����𝑖∈𝐽 ) (𝑃𝑖𝑡 −  𝑃𝐽𝑡����), met i de grootteklasse in sector J, Mit het marktaandeel van grootteklasse i, 𝑃𝑖𝑡de ar-
beidsproductiviteit per werkzame persoon van grootteklasse i (uitgedrukt als natuurlijk logaritme), 𝑃𝐽𝑡����en 𝑀𝐽𝑡����� zijn de sectorgemiddel-
den. In het geval van vijf grootteklasses, is 𝑀𝐽𝑡����� gelijk aan 20 % en 𝑃𝐽𝑡����is gelijk aan de gemiddelde arbeidsproductiviteit over de vijf 
grootteklasses. 

147 Het basisscenario komt overeen met de situatie waarin het aantal werkzame personen gelijkmatig over de verschillende groot-
teklassen (5 grootteklassen) wordt verdeeld en de productiviteit per grootteklasse gelijk is aan de gemiddelde productiviteit van de 
sector. 

148 Voor België zijn de resultaten met betrekking tot de allocatieve efficiëntie, berekend op basis van de schijnbare arbeidsproducti-
viteit, met de nodige voorzichtigheid te interpreteren. Als de omvang van de meest productieve ondernemingen verhoogt, kan dit 
immers op korte termijn leiden tot een daling van hun niveau van productiviteit, gegeven dat de nieuw aangeworvenen tijd nodig 
hebben om hun optimaal productiviteitsniveau te bereiken (aanpassingsperiode, vorming, …). Een dergelijke situatie kan zo de in-
druk wekken dat de allocatie van middelen inefficiënt is. In België waar men tegelijk een hoge schijnbare arbeidsproductiviteit no-
teert en een lage tewerkstellingsgraad, zal een grotere opname op de arbeidsmarkt de indruk geven dat de middelen niet optimaal 
zijn toegewezen.  
149 Een allocatieve efficiëntie-index, gebaseerd op vijf grootteklassen van ondernemingen, kon niet worden berekend voor de juridi-
sche activiteiten, aangezien Eurostat geen werkzame personen in de grootteklasse van meer dan 250 personen voor deze sector in 
België vermeldt. Er werd echter een allocatieve efficiëntie-indicator berekend op basis van 4 grootteklassen, enkel voor de Belgi-
sche juridische activiteiten, om in te schatten of de allocatie van productiefactoren (vergeleken met de referentiesituatie) dezelfde 
trend volgt als die van de juridische en boekhoudkundige activiteiten samen (M69), berekend op basis van 5 grootteklassen. De 
resultaten worden in een voetnoot voorgesteld. Wat de architecten en ingenieurs betreft, verstrekt Eurostat geen afzonderlijke 
gegevens voor de architecten, enerzijds, en de ingenieurs, anderzijds. 
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gende gegevens en bijgevolg het daaruit voortvloeiende gebrek aan representativiteit. Een AE-index kon ook niet wor-
den berekend voor de EU-27/28 omwille van het gebrek aan onderliggende gegevens. 

Grafiek 34. Allocatieve efficiëntie in België en de buurlanden, gemiddelde 2013-2015 
(Procentueel verschil vergeleken met het basisscenario) 

   
Bronnen: Eurostat, eigen berekeningen. 

Vergeleken met onze buurlanden lijkt België, samen met Duitsland, een land te zijn dat slecht scoort op het vlak van AE 
voor de activiteiten die over de periode 2013-2015 werden geanalyseerd150. De AE-index voor België bedraagt namelijk 
-8,5 % voor juridische en boekhoudkundige activiteiten, wat erop wijst dat de gemiddelde arbeidsproductiviteit 8,5 % 
lager is dan het geval zou zijn geweest als de marktaandelen van de ondernemingen in de verschillende grootteklassen 
uniform waren verdeeld (referentiesituatie voor de berekening van de AE-index). Voor de boekhoudkundige activitei-
ten alleen bedraagt het resultaat van ons land -6,6 %151. Voor de architecten en ingenieurs bedroeg de index gemid-
deld -9,1 % over de geanalyseerde periode. Voor Duitsland bedroegen deze resultaten respectievelijk -14,3 %, -7,9 % 
en -5,2 %. België scoort voor architecten en ingenieurs het zwakst in vergelijking met onze buurlanden. 

De resultaten van Frankrijk zijn licht positief (respectievelijk +0,8 %, +0,7 %, +0,1 %), wat wijst op een allocatie van mid-
delen die dicht bij of iets beter is dan de referentiesituatie. In Nederland zijn de resultaten positief voor de boekhoud-
kundige activiteiten (+4,4 %) en de architecten en ingenieurs (+1,5 %). De resultaten zijn echter licht negatief (-0,5 %) 
wanneer de juridische en boekhoudkundige diensten tezamen worden bekeken, wat kan wijzen op een inefficiënte 
allocatie van middelen voor juridische diensten. 

De zwakke prestaties van België en Duitsland kunnen wijzen op een concurrentieprobleem op de verschillende onder-
zochte gereglementeerde markten. 

Uit een analyse van de onderliggende gegevens van de allocatieve efficiëntie-index, blijkt dat voor de juridische en 
boekhoudkundige diensten bijna 60 % van de werknemers werkzaam is in bedrijven met 2 tot 9 werknemers in België, 
terwijl deze groep minder dan 40 % van de werknemers in de buurlanden vertegenwoordigt. Er is dus een overheer-
sing van zeer kleine ondernemingen in België voor de juridische en boekhoudkundige diensten. Bovendien neemt de 
schijnbare arbeidsproductiviteit voor deze activiteiten toe met de grootte van de ondernemingen in alle landen (behal-
ve voor de klassen 20-49 werknemers en meer dan 250 werknemers in België), met uitzondering van Frankrijk, waar de 
productiviteit per grootteklasse relatief vergelijkbaar is. De negatieve AE-score voor de juridische en boekhoudkundige 
diensten in België is dan ook te wijten aan het feit dat de grootteklassen met de grootste marktaandelen relatief lage 
productiviteitsscores hebben. 

150 Berekeningen voor allocatieve efficiëntie, uitgevoerd door het Federaal Planbureau via de financiële databank Bel-first op basis 
van dezelfde definitie als het Prijzenobservatorium voor de drie laatst beschikbare jaren, bevestigen de negatieve waardes voor 
België voor de verschillende professionele diensten. 

151 Voor de juridische activiteiten in België geeft de indicator van allocatieve efficiëntie, berekend op basis van 4 grootteklassen, ook 
aan dat deze sector over de periode 2013-2015 ondermaats presteert. 
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Voor de boekhoudkundige diensten alleen zijn de trends relatief gelijkaardig, d. w. z. een overheersing van kleine on-
dernemingen in België en een toenemende productiviteit met de grootte van de ondernemingen in België (met uit-
zondering van ondernemingen met meer dan 250 werknemers) en de buurlanden (met uitzondering van Frankrijk). 

De negatieve AE-score voor de boekhoudkundige diensten in België is dus ook het gevolg van een relatief lage produc-
tiviteit voor de grootteklassen met de grootste marktaandelen. 

Voor de architecten en de ingenieurs is de sector in België voornamelijk samengesteld uit heel kleine en heel grote on-
dernemingen (35,4 % van de personen wordt tewerkgesteld in ondernemingen van 2 tot 9 personen, 22,6 % in onder-
nemingen van 50 tot 249 personen en 15,1 % in ondernemingen van meer dan 250 personen). Deze tendens zien we 
ook in de buurlanden. De schijnbare arbeidsproductiviteit voor deze activiteiten neemt relatief toe met de grootte van 
de ondernemingen met uitzondering van Frankrijk waar de productiviteit gemiddeld relatief stabiel is, ongeacht de 
grootte van de ondernemingen. 

De negatieve AE-score voor architecten en ingenieurs in België wordt dus onder andere verklaard door het belang van 
het marktaandeel van de klasse van ondernemingen die 2 tot 9 personen tewerkstelt, terwijl de productiviteit van deze 
klasse veel lager is dan die van alle andere grootteklassen. 
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Grafiek 35. Aantal werknemers en schijnbare arbeidsproductiviteit in België en in de buurlanden, gemiddelde 2013-2015 
(In % (linkerschaal), als index=100 voor de klasse van 2 tot 9 (rechterschaal)) 
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Bronnen: Eurostat, eigen berekeningen. 

II.4.4 Rendabiliteit 

De graad van regulering kan een invloed uitoefenen op de instroom en uitstroom van ondernemingen in een sector 
(sectordynamiek) oftewel op de concurrentie en bijgevolg op de rendabiliteit van een sector. Een hoge graad van regu-
lering zou kunnen leiden tot weinig sectordynamiek en hierdoor zou de rendabiliteit van de sector mogelijk relatief 
hoog kunnen blijven. Omgekeerd zou een lage graad van regulering kunnen leiden tot meer sectordynamiek en meer 
concurrentie en zo zou de rendabiliteit van de sector kunnen dalen. 

Om de rendabiliteit van een sector te bepalen gaat deze analyse, zoals eerder aangehaald, uit van de bruto exploita-
tiemarge. De bruto exploitatiemarge wordt berekend als de verhouding van het bruto exploitatieoverschot op de om-
zet van een sector. Het bruto exploitatieoverschot wordt bekomen door de personeelskosten152 in mindering te bren-
gen van de toegevoegde waarde (tegen factorkost). 

Grafiek 36 afficheert de gemiddelde winstgevendheid van de professionele diensten, op basis van de jaarlijkse gemid-
delde rendabiliteit 2013-2015, binnen de dienstensector153 in België en vergelijkt deze met de jaarlijkse gemiddelde 
rendabiliteit 2008-2012. 

152 De personeelskosten in de structuurenquête van Eurostat omvatten (1) de bruto lonen en salarissen (inclusief de RSZ-bijdragen 
gedragen door de werknemer) en (2) de RSZ-bijdragen gedragen en betaald door de werkgever. In deze personeelskosten zijn de 
loonsubsidies, waar ondernemingen in bepaalde omstandigheden van genieten, niet in verrekend. Informatie van het Federaal 
Planbureau wijst uit dat de gemiddelde loonsubsidie in België 0,85 % bedroeg op de bruto lonen en salarissen in de periode 2008-
2015. Wanneer deze loonsubsidies in mindering gebracht worden van de personeelskosten, neemt het bruto exploitatieoverschot 
lichtjes toe en stijgt de bruto exploitatiemarge voor de verschillende professionele diensten met 0,1 à 0,2 procentpunt. 

153 In Eurostat zijn voor de dienstensector op 2-digitniveau rendabiliteitsgegevens beschikbaar voor 28 sectoren. De 2 sectoren 
waartoe de 4 professionele diensten ressorteren (M69 en M71) werden vervangen door deze 4 professionele dienstensectoren wat 
het totaal aantal sectoren op 30 brengt. Voor de dienstensector in globaliteit waren geen rendabiliteitsgegevens beschikbaar. 
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De professionele diensten behoren tot de meer rendabele diensten binnen de dienstensector waarin de “exploitatie 
van en handel in onroerend goed” de hoogste en de “reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanver-
wante activiteiten” de laagste rendabiliteit genereert (respectievelijk 42,6 en 3,7 %). 

De rechtskundige dienstverlening, de architecten en de accountants, boekhouders, belastingconsulenten lieten een 
jaarlijks gemiddelde rendabiliteit optekenen van respectievelijk 34,7 %, 28,5 % en 22,5 %. De ingenieurs en aanverwan-
te technische adviseurs waren weliswaar minder winstgevend maar niettemin nog steeds goed voor een jaarlijks ge-
middelde bruto exploitatiemarge van 12,6 %154. In vergelijking met het gemiddelde van de periode 2008-2012 bleef de 
rendabiliteit van de verschillende professionele diensten vrij stabiel155. 

Grafiek 36. Situering van de gemiddelde rendabiliteit van professionele diensten binnen de dienstensector in België 
(In %) 

 
Bronnen: Eurostat, eigen berekeningen.  
Opmerking: (1) de gemiddelden voor de periodes 2008-2012 en 2013-2015 werden berekend op basis van de beschikbare gegevens, rekening 
houdend met het feit dat voor sommige sectoren voor een aantal jaren gegevens ontbreken. 

In vergelijking met de voornaamste buurlanden en de EU27/28 ligt de rendabiliteit van de verschillende professionele 
diensten in België in de periode 2008-2015 steeds onder deze van Duitsland en veelal onder deze van de EU27/28 (da-

154 Een alternatieve rendabiliteitsberekening, uitgevoerd door het Federaal Planbureau via de financiële databank Bel-first voor de 
drie laatst beschikbare jaren, bevestigt de toppositie van rechtskundige dienstverlening en de staartpositie van ingenieurs binnen 
de professionele diensten. 

155 Berekeningen op basis van de price cost margin, uitgevoerd door het Prijzenobservatorium in de horizontale screening van sec-
toren, wijzen uit dat, in 2014, binnen de rechtskundige dienstverlening, de advocaten de hoogste rendabiliteit genereerden, voor 
de notarissen en de deurwaarders. Binnen de architecten realiseerden de tuinarchitecten de hoogste winstgevendheid, voor de 
bouwarchitecten en de interieurarchitecten. Binnen de accountants, boekhouders, belastingconsulenten genereerden de boek-
houders de hoogste rendabiliteit, voor de bedrijfsrevisoren en de accountants. Binnen de ingenieurs en aanverwante technische 
adviseurs hadden de landmeters de grootste winstgevendheid, voor de ingenieurs en aanverwante technische adviseurs. 
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ta tot 2014). Ten overstaan van Nederland en Frankrijk genereert België dan eens een hogere en dan weer een lagere 
winstgevendheid, afhankelijk van de professionele dienst in kwestie. 

De rendabiliteit van de rechtskundige dienstverlening in België is in de periode 2008-2015 doorlopend hoger dan in 
Nederland en vanaf 2013 ook hoger dan in Frankrijk doch lager dan in Duitsland en de EU27/28 (data tot 2014). In het 
algemeen kennen de marges in België, de voornaamste buurlanden en de EU27/28 doorgaans een vrij stabiel verloop. 

Accountants, boekhouders, belastingconsulenten in België genereren tussen 2008 en 2015 doorlopend hogere marges 
dan in Frankrijk doch lagere dan in Duitsland en de EU27/28 (data tot 2014). In vergelijking met Nederland lag de ren-
dabiliteit in België lager in 2015 doch hoger in 2012, 2013 en 2014. Ook hier vertonen de marges in België, Frankrijk en 
de EU27/28 doorgaans een vrij stabiel karakter behalve voor Duitsland en Nederland. 

De rendabiliteit van de architecten in België ligt in de periode 2008-2015 continu boven deze van Nederland en Frank-
rijk doch onder deze van Duitsland en de EU27/28 (2012 uitgezonderd). Met uitzondering van de EU27/28 was de ont-
wikkeling van de marges in België en de voornaamste buurlanden minder stabiel. 

In vergelijking met de voornaamste buurlanden ligt de winstgevendheid van de ingenieurs en aanverwante technische 
adviseurs in België in de periode 2010-2015 doorlopend boven deze van Frankrijk doch onder deze van Duitsland, Ne-
derland en de EU27/28 (data tot 2014). Met uitzondering van Duitsland en Frankrijk is het verloop van de marges in 
België, Nederland en de EU27/28 vrij stabiel te noemen. 

Grafiek 37. Evolutie van de rendabiliteit van de rechtskundige dienstverlening (M6910) in België, de buurlanden en de EU27/28 
(In %) 
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Bronnen: Eurostat, eigen berekeningen. Opmerking: de gegevens EU27/28 zijn samengesteld uit deze van de EU27 (de jaren 2008 tot 2010) en van 
de EU-28 (de jaren 2011 tot 2014). 

II.4.5 Besluit 

De Europese Commissie onderstreept het bestaande verband tussen het niveau van reglementering van een sector en 
zijn dynamiek en zijn marktprestatie (rendabiliteit en allocatieve efficiëntie van de middelen). De impact van het re-
glementair kader van de vier gereguleerde diensten die hiervoor werden geanalyseerd, en de vergelijking van de situa-
tie in België en in de buurlanden kunnen worden geïllustreerd dankzij de normalisering van de verschillende verkregen 
resultaten. Het niveau van reglementering zal geïllustreerd worden door de PMR-indicator (product markt regulering) 
van de OESO omdat deze de NACE-classificatie volgt, zoals de verschillende indicatoren die gebruikt werden in onze 
economische analyse. Bij de RI-indicator wordt er met bepaalde sectoren namelijk geen rekening gehouden, terwijl ze 
in de NACE-classificatie vervat zijn (notarissen komen bijvoorbeeld niet voor bij de juridische diensten). 

Om een mogelijk verband tussen de PMR, churn, allocatieve efficiëntie en rendabiliteit te kunnen bepalen, werden de 
resultaten van deze indicatoren genormaliseerd door middel van de min-max-methode. Door deze methode kunnen 
deze variabelen namelijk vergeleken worden. De meetschaal van deze variabelen kan zeer verschillend zijn en heeft 
geen impact op de rangschikking van de originele waarden van de indicatoren. Hierbij werd voor elke indicator per pro-
fessionele dienst de minimum en de maximum score berekend voor een bepaalde periode (het gemiddelde van de 
jaren 2013, 2014 en 2015, en enkel 2013 voor de PMR) over de verschillende landen heen (België, Duitsland, Frankrijk 
en Nederland en de EU). Veronderstelling is dan gemaakt dat de wetgeving in 2014 en 2015 weinig veranderd is. Ver-
volgens werden de resultaten per land genormaliseerd volgens de formule "Yland= (land - minimum) / (maximum - mi-
nimum)". Na de normalisering bevinden de waarden van elke indicator zich tussen 0 en 1. In de praktijk betekent dit 
dat het resultaat van het land dat de maximum score afleverde genormaliseerd wordt tot 1 terwijl het resultaat van 
het land dat de minimum score afleverde genormaliseerd wordt tot 0. De genormaliseerde resultaten van de overblij-
vende landen situeren zich tussen deze twee resultaten. Voor de indicatoren churn en allocatieve efficiëntie werden de 
resultaten veranderd volgens de formule 1 – Yland. Alle indicatoren die op deze manier een waarde dicht tegen 1 heb-
ben, duiden op een hoger risico van slechte marktwerking. De indicatoren waarvan de waarde dichtbij 0 ligt duiden dus 
op het tegendeel. 
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Grafiek 38. Genormaliseerde resultaten van de economische indicatoren voor de 4 geanalyseerde sectoren in België, in de buur-
landen en binnen de EU 27/28 

 (Genormaliseerde resultaten, gemiddelde 2013-2015 en 2013 voor de PMR) 

  
 

  
Bronnen: Eurostat, eigen berekeningen.  
Opm 1: Het resultaat van de AE-index voor de juridische activiteiten (M6910) in België is gebaseerd op de verkregen resultaten van de juridische en 
boekhoudkundige diensten (M69). 
Opm 2: De resultaten van de AE-index voor architecten (M7111) en ingenieurs (M7112) in België en de buurlanden zijn gebaseerd op de verkregen 
(gezamelijke) resultaten van architecten en ingenieurs (M711).  
Opm 3: Een waarde dicht bij 1 duidt op een hoger risico op slechte marktwerking terwijl een waarde dicht bij 0 duidt op een lager risico op slechte 
marktwerking. Bij voorbeeld, voor de juridische diensten in België, de indicatoren PMR (hoog niveau van reglementering) en churn (zwakke markt-
dynamiek) duiden op een potentieel risico op slechte marktwerking dat hoger is dan in de buurlanden. 

Op basis van de normalisatie van de resultaten, blijkt ook dat voor de juridische en boekhoudkundige diensten in Bel-
gië, het hoge niveau van reglementering (Belgische PMR hoger dan die van onze buurlanden) de zwakke dynamiek van 
de sector zou kunnen verklaren (churn waarde in België lager dan die in onze buurlanden). Dit heeft als gevolg dat er 
middelen zijn die niet op een optimale manier gebruikt worden (enkel Duitsland doet het minder goed). In Nederland is 
de situatie van de sector tegenovergesteld aan die van België, te weten een lager niveau van reglementering dat een 
sterkere dynamiek van de sector en bijgevolg een betere toewijzing van de middelen zou kunnen verklaren. Het lage 
niveau van concurrentie voor de juridische diensten in België heeft als gevolg dat er een sterke rendabiliteit van de sec-
tor gehandhaafd wordt (Duitsland heeft echter de sterkste rendabiliteit), terwijl de rendabiliteit van de ondernemingen 
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zwakker is in Nederland dankzij een sterkere marktdynamiek. Wat betreft de boekhoudkundige diensten is de impact 
op de rendabiliteit van de sector moeilijk te evalueren. De boekhoudkundige diensten in België en Nederland lijken 
hetzelfde niveau van rendabiliteit te genereren, terwijl hun niveau van reglementering en hun marktdynamiek tegen-
overgestelde karakteristieken lijken te vertonen. In Frankrijk en Duitsland is de situatie meer contrasterend. 

Voor architecten in België is het niveau van reglementering relatief hoog (Belgische PMR is hoger dan in Nederland, 
maar lager of gelijk aan die van de twee andere buurlanden) wat ook de zwakke dynamiek van de sector zou kunnen 
verklaren (churn waarde in België lager dan die in onze buurlanden), met als gevolg een hoge rendabiliteit (Duitsland 
heeft echter de hoogste rendabiliteit) en een niet-optimale allocatie van de middelen. In Nederland is de situatie te-
genovergesteld aan die van België, daar is er namelijk een lager niveau van reglementering wat een sterkere dynamiek 
van de sector en bijgevolg een betere toewijzing van de middelen zou kunnen verklaren. De situatie in Frankrijk en 
Duitsland is meer contrasterend voor deze sector. 

De ingenieurs beschikken niet over een specifieke reglementering in België, Frankrijk en Nederland, wat weergegeven 
wordt door een PMR die genormaliseerd wordt tot 0 voor deze drie landen. De marktdynamiek lijkt overigens heel 
zwak in België (weinig concurrentie tussen de ondernemingen), terwijl de buurlanden meer concurrentie lijken te heb-
ben binnen deze sector. België lijkt echter hetzelfde niveau van rendabiliteit te hebben dan in Nederland, waar de con-
currentie sterker is. Met een marktdynamiek vergelijkbaar met Nederland, vertoont Frankrijk de laagste rendabiliteit 
voor deze sector terwijl Duitsland de hoogste rendabiliteit heeft. De allocatieve efficiëntie is zwakker in België dan in de 
buurlanden. Zo is het voor de ingenieurs niet mogelijk om een duidelijk verband te leggen tussen het niveau van re-
glementering, de marktdynamiek en de marktprestatie. 
 

Focus: Impact van reglementering op de kwaliteit van de dienstverlening 

In bovenstaande analyse werd de link gelegd tussen de graad van reglementering en de economische impact ervan. 
Aangezien reglementering bij professionele diensten er is ter bescherming van het algemeen belang, is het uiteraard 
ook belangrijk om de link te leggen tussen de graad van reglementering en de kwaliteit van de dienstverlening. In dit 
kader werd de indicator van marktreglementering (PMR) gelinkt aan de kwaliteit van de dienst zoals ervaren door de 
consument. Het “Consumer Market Scoreboard”, opgezet door de Europese Commissie, is de enige gegevensbron die 
toelaat van deze kwaliteit te becijferen. Deze boordtabel is gebaseerd op een enquête afgenomen bij consumenten 
(met een recente aankoopervaring)156 uit de 28 leden van de EU (alsook IJsland en Noorwegen). Deze enquête slaat op 
de concrete ervaring van de consumenten en hun percepties inzake het functioneren van de geanalyseerde goederen- 
en dienstenmarkten. De resultaten worden gecompileerd in de vorm van een samengestelde indicator van markt per-
formantie (“MPI”), die de markten klasseert op een schaal van 0 tot 100. 

De MPI bestaat uit zeven subindicatoren, namelijk een indicator van vergelijkbaarheid (die het gemak / de moeilijkheid 
meet om de aangeboden goederen of diensten met elkaar te vergelijken), van vertrouwen (die het vertrouwen van de 
consument meet ten overstaan van detailhandelaren/leveranciers betreffende de naleving van de regels inzake con-
sumentenbescherming), van verwachting (die de tevredenheid van de consument meet ten overstaan van het ant-
woord van de markt op zijn verwachtingen), van keuze (die de tevredenheid van de consument meet over het aantal 
detailhandelaren/leveranciers), van globale schade (die de proportie meet van de consumenten die problemen onder-
vonden hebben op de markt en de mate van schade, niet gelimiteerd tot financiële verliezen, die deze problemen heb-
ben veroorzaakt), van klachten (die de neiging van de consumenten meet om klacht in te dienen tegen de verko-
per/leverancier en/of tegen een derde, naar aanleiding van ondervonden problemen), van switching (die de switching 
van tarieven/leveranciers meet, met een evaluatie van het gemak om te veranderen en de redenen van een status 
quo). 

156 De enquête is gebaseerd op telefonische interviews, afgenomen in 2015 (mei tot juli) bij een representatief staal van 500 perso-
nen (18 jaar en ouder) voor elk van de 42 betrokken markten en in alle landen van de Europese Unie (250 gesprekken in Cyprus, 
Luxemburg, Malta en IJsland). 
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Voor deze studie werden de elementen vertrouwen ("TRUST") en schade (“DETRIMENT”), alsook de algemene MPI in 
verband gebracht met de gemiddelde PMR van de boekhoudkundige en juridische diensten. Er zijn geen gegevens be-
schikbaar voor de andere beroepssectoren die hier bestudeerd worden, en ook niet voor de boekhoudkundige en juri-
dische diensten op individuele basis157. 

Grafiek 39. Verband tussen de PMR en de indicatoren van vertrouwen en schade per land voor de boekhoudkundige en juridi-
sche diensten 

  
Bronnen: OESO en Consummer Market Scoreboard.  
De gegevens van de PMR gaan over het jaar 2013 en de gegevens van de Consumer Market Scoreboard gaan over het jaar 2015. 

Op basis van de beschikbare gegevens is er, a priori, geen verband tussen de mate van reglementering in de boek-
houdkundige en juridische sector en het vertrouwen van de consument in de conformiteit van deze diensten met de 
regels inzake consumentenbescherming. Er is evenzeer geen duidelijk verband tussen de mate van reglementering en 
de proportie van consumenten die schade hebben gehad en de omvang ervan. Het zelfde gaat op voor de algemene 
samengestelde prestatie-indicator voor de globale markt (“MPI”) van het “Consumer Market Scoreboard” (grafiek 40). 
Terwijl landen, met een lage mate van reglementering voor de boekhoudkundige en juridische sector, een hoger ni-
veau van kwaliteit vertonen (Finland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, en Zweden), vertonen bepaalde landen 
evenwel een hoger niveau van reglementering zonder echter kwaliteit te verliezen (met name Duitsland, Hongarije, 
Oostenrijk, Luxemburg en Frankrijk)158. Op basis van deze analyse lijkt er geen duidelijke correlatie te bestaan tussen 
het niveau van reglementering en de kwaliteit van prestatie van de boekhoudkundige en juridische diensten159. 

157 De boekhoudkundige en juridische sectoren omvatten hier advocaten, juridisch advies, boekhouders, belastingconsulenten, 
controleurs en andere. 

158 Bepaalde landen kunnen hoge consumententevredenheidsscores hebben, welke goederen- of dienstenmarkt ook. Dit is niet 
gelieerd aan reglementering maar voornamelijk aan het vertrouwen van consumenten in het algemeen. 

159 Er moet onderlijnd worden dat de specifieke resultaten van de verschillende componenten verkregen in België voor de boek-
houdkundige en juridische sectoren in lijn zijn met de resultaten voor de dienstensectoren in het algemeen. Als men daarenboven 
de resultaten van 2016 vergelijkt met de eerder behaalde resultaten (2013), verandert de rangschikking van ons land ten overstaan 
van de buurlanden niet, met België op de laatste plaats.  
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Grafiek 40. Verband tussen de PMR en de MPI per land voor de boekhoudkundige en juridische sectoren 

 
Bronnen: OESO en Consumer Market Scoreboard. 
De gegevens van de PMR gaan over het jaar 2013 en de gegevens van de Consumer Market Scoreboard gaan over het jaar 2015. 
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II.5 Besluit 
De vier weerhouden professionele diensten, met name juridische diensten, boekhoudkundige diensten, architecten en 
ingenieurs, zijn belangrijke economische sectoren zowel in termen van toegevoegde waarde als in termen van werk-
zame personen (met een aandeel van respectievelijk 3,7 % en 4,2 % in de totale Belgische economie in 2015). Via een 
analyse van de input outputtabellen wordt bovendien duidelijk dat deze sectoren sterk verweven zijn met de overige 
sectoren van de Belgische economie. Met multiplicatorcoëfficienten van meer dan 2,5, is de impact van een productie-
verandering ten gevolge van een exogene schok veel groter dan bij andere sectoren, en dan vooral op de stroomaf-
waartse sectoren zoals bijvoorbeeld de bouwsector bij architecten en ingenieurs. 

Een goede marktwerking van deze diensten is daarom belangrijk. Aangezien professionele dienstenmarkten echter 
vatbaar zijn voor bepaalde vormen van marktfalen, is regulering van deze markten noodzakelijk voor de bescherming 
van het algemeen belang. Reglementering creëert echter ook marktdrempels, bijvoorbeeld op het vlak van toetreding 
van ondernemingen, en kan zo een negatieve economische weerslag hebben, onder meer op het vlak van prijzen. In 
deze studie werd daarom de link gemaakt tussen de graad van regulering en de economische impact ervan. De graad 
van reglementering werd besproken aan de hand van de PMR-indicator van de OESO en de RI van de Europese Com-
missie. De resultaten van deze indicatoren moeten weliswaar met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
Het is bovendien moeilijk de scores tussen beide indicatoren te vergelijken omdat onder andere het referentiejaar, de 
methodologie en de samenstelling van de dienstencategorieën verschillend zijn. Aangezien de PMR–indicator geba-
seerd is op de NACE-classificatie, werd in het deel over de economische analyse deze indicator weerhouden. Uitgaande 
van de meest recente PMR-indicator zijn de juridische en de boekhoudkundige diensten sterker gereglementeerd in 
België dan in de buurlanden en dan gemiddeld in de EU-28. Voor wat de reglementering voor architecten betreft, be-
vindt België zich volgens de PMR op nagenoeg hetzelfde niveau als Duitsland. In Frankrijk loopt de PMR echter hoger 
op, in de EU-28 en in Nederland ligt de PMR lager dan in België. Anderzijds bestaat er volgens de PMR voor ingenieurs 
in België geen regelgeving, net zoals in Frankrijk en Nederland. Dit is in Duitsland wel het geval, evenals in de EU-28. 

De economische impact werd gemeten aan de hand van drie indicatoren. Geïnspireerd door de vaststellingen van de 
Europese Commissie, was het daarbij de bedoeling om te onderzoeken of het niveau van reglementering effectief een 
impact heeft op de sectordynamiek, de allocatieve efficiëntie en de winstgevendheid in deze sectoren in België en in de 
voornaamste buurlanden. Het econometrische model van de Europese Commissie heeft immers aangetoond dat min-
der regulering leidt tot meer sectordynamiek en concurrentie in de markt (gemeten aan de hand van de variabele 
churn), wat op zijn beurt bedrijven aanzet tot meer efficiëntie bij de allocatie van middelen. Tegelijkertijd wordt vast-
gesteld dat intensieve concurrentie een neerwaartse impact heeft op de prijzen en op de winstgevendheid van bedrij-
ven.Uiteraard kunnen ook andere factoren een invloed hebben op de economische prestaties van deze sectoren, maar 
desalniettemin kan in België de hoge graad van reglementering bij juridische diensten en boekhoudkundige diensten 
gelinkt worden aan een relatief lage sectordynamiek, evenals een zwakke allocatieve efficiëntie. Terwijl dit bij juridi-
sche diensten ook gepaard gaat met een relatief hoge rendabiliteit (enkel in Duitsland ligt de winstgevendheid nog ho-
ger), is dit iets minder het geval voor boekhoudkundige diensten. Voor architecten wijkt de graad van reglementering 
vooral af ten opzichte van Nederland, maar desondanks is de sector gekenmerkt door minder sectordynamiek dan in 
de buurlanden, een negatieve allocatieve efficiëntie en een relatief hoge winstgevendheid (enkel Duitsland scoort nog 
hoger op dat vlak). Opvallend is dat voor juridische diensten en boekhoudkundige diensten de resultaten voor Neder-
land min of meer tegenovergesteld zijn aan deze in België (weinig reglementering, meer marktdynamiek, positieve al-
locatieve efficiëntie, en lagere marges). Wat ingenieurs betreft, lijkt de reglementering alvast niet voor bijkomende 
drempels te zorgen in België. In vergelijking met andere Belgische dienstensectoren, hebben vooral juridische diensten, 
architecten en boekhoudkundige diensten relatief hoge marges (wat minder het geval is voor ingenieurs), bij boek-
houdkundige diensten gaat dit bovendien gepaard met een heel lage sectordynamiek. 

In deze studie werd ook een eerste aanzet gegeven om de link te maken tussen de graad van reglementering en de 
kwaliteit van de reglementering. Deze verkennende analyse op meer geaggregeerd niveau (boekhoudkundige diensten 
konden enkel samen geanalyseerd worden met juridische diensten) lijkt alvast te suggereren dat het verband tussen 
beide variabelen niet eenduidig is: de hogere graad van reglementering gaat niet noodzakelijkerwijs gepaard met een 
betere kwaliteit van de dienstverlening. Gemeten in termen van consumentenvertrouwen bijvoorbeeld, lijkt de hogere 
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graad van reglementering in België niet te leiden tot meer tevredenheid bij de consument dan in Nederland waar de 
graad van reglementering lager ligt. 
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Bijlage 5: Berekening van de PMR-indicator van de OESO212 
Sectoral Indicator of regulatory reform: Professional services 

Topic 
weight 

Sub-
topic 

weight 
Question 

weight 
ai bj ck Coding of answers 

Entry regulation 1/2 
Exclusive or shared exclusive rights 1/4 
If access to the profession is regulated, 
how many services does the profession 
provide under an exclusive or shared ex-
clusive right? 

0/no license 1 2 3 >3 

1 0 1,5 3 4,5 6 

Education requirements 1/4 
If access to the profession is regulated: 

What is the duration of special educa-
tion/university/or other higher degree?1 1/3 equals 0 if no license is required or the number of years of education (max of 6) 

What is the duration of compulsory prac-
tice necessary to become a full member of 
the profession?1 

1/3 equals 0 if no license is required or the number of years of compulsory practice (max of 6) 

Are there professional exams that must 
be passed to become a full member of the 
profession? 

1/3 no/no license       yes 

0 6 

Compulsory chamber membership 1/4 
Membership in a professional organization 
is compulsory in order to legally practice  no  yes 

1 0 3 6 
Quotas 1/4 
Is the number of foreign professionals/firms 
permitted to practice restricted by quotas? 

1 no yes 
0 6 

Conduct regulation 1/2 
The fees or prices that a profession charg-
es are regulated by the government or self-
regulated 1/4 no regulation 

non-binding 
recommended 

prices for 
some services 

non-binding 
recommended 
prices for all 

services 

maximum 
prices for 
some ser-

vices 

maximum 
prices for all 

services 

minimum 
prices for 
some ser-

vices 

minimum 
prices for all 

services 

0 1 2 3 4 5 6 

Regulation on advertising and marketing by 
professional services 1/4 

no restric-
tions restricted prohibited 

0 3 6 

Regulation of the legal form of business2 1/4 
no restric-

tions 
some incorporation 

allowed 
incorporation 

forbidden 
sole practi-
tioner only 

0 2 5 6 

Regulation of inter-professional coopera-
tion 1/4 

all forms 
allowed 

most forms 
allowed 

allowed between 
comparable professions 

generally 
forbidden 

0 3 4,5 6 
Country scores (0-6) Σiai Σjbj Σkckanswerijk 

Note: The overall indicator of professional services is the simple average of the indicators for accounting, architecture, engineering and legal services. 

212 Zie ook https://www.oecd.org/eco/reform/PMR-Questionnaire-2013.pdf. 
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1.     If years of education differ within the profession, the maximum duration is taken. 
      2.     ‘Some incorporation allowed’ means that public limited companies are not allowed, but private companies are. ‘Incorporation forbidden’ means that neither public limited companies nor private 

companies are allowed. ‘Sole proprietorships only’ means that only sole proprietorships are allowed.  
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Bijlage 6: De marktomkadering in België voor financiële beroepen 
In België zijn de volgende cijferberoepen, waarvan de titel beschermd is, gereglementeerd: 

• De erkende boekhouder: diegene die zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt 
met:  
1° de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;  
2° het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de re-
keningen;  
3° het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;  
4° de activiteiten van belastingconsulenten.  

• De erkende boekhouder-fiscalist: de opdrachten zijn identiek aan deze van de erkende boekhouder. 

• De accountant: de volgende opdrachten uitvoeren in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor reke-
ning van elke belanghebbende persoon of instelling:   
1° alle boekhoudstukken nazien en corrigeren;  
2° zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemin-
gen, alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit 
het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s;  
3° boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen organiseren en advies verstrekken inzake 
boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;  
4° de boekhouding van derden organiseren en voeren;  
5° de activiteiten van belastingconsulenten;  
6° de opdrachten andere dan deze bedoeld in 1° tot 5° waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voor-
behouden. 

• De belastingconsulent: de activiteiten bestaan erin:  
1° advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden;  
2° belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;  
3° belastingplichtigen te vertegenwoordigen. 

Het is enkel het voeren van de titel van belastingconsulent die beschermd is (en niet de activiteiten). 

• De bedrijfsrevisor: de bedrijfsrevisor heeft als hoofdtaak alle opdrachten uit te voeren die bij of krachtens de wet 
uitsluitend aan de bedrijfsrevisoren zijn toevertrouwd, en in het bijzonder alle revisorale opdrachten ter uitvoering 
van of krachtens de wet. 

Voor een volledig overzicht inzake het voeren van titel(s) en werkzaamheden door de verschillende economische be-
roepen, kan worden verwezen naar de bijlage bij het advies van 21 februari 2002 over het dubbel lidmaatschap bij de 
economische beroepen van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen. 
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Tabel 1: Marktomkadering in België voor financiële beroepen 
 
 Accountants en Belastingconsulenten Boekhouders en boekhouders-fiscalisten 

REGLEMENTERENDE AANPAK 
Bescherming titel Wet 22.4.1999, art. 16 + 17 Wet 22.4.1999, art. 46 

Bescherming uitoefening van het beroep Wet 22.04.1999, art. 34 + 37 
(enkel accountant) Wet 22.4.1999, art. 46+47 

KWALIFICATIE-EISEN 

Diploma’s en toelating beroep op grond van be-
roepservaring 

Wet 22.04.1999, art. 19 
Kb 10.10.2014 Diploma’s 
Kb 18.03.2002 Beroepservaring 

Wet 22.4.1999, art. 50 

Stage Wet 22.04.1999, art. 24 
Kb 8 april 2003 stage 

Wet 22.4.1999, art. 51 
Kb 10.04.2015 

Bekwaamheidsexamen Wet 22.04.1999, art. 24 
Kb 8 april 2003 stage 

Wet 22.4.1999, art. 51 
Kb 27.09.2015 

Permanente vorming Wet 22.04.1999, art. 28 Wet 22.4.1999, art. 44 
Reglement plichtenleer, art. 15 

ANDERE TOEGANGSVEREISTEN 
Register natuurlijke personen Wet 22.04.1999, art. 5 Wet 22.4.1999, art. 44 

Register vennootschappen Wet 22.04.1999, art. 5 +20 
Kb 4.5.1999 IAB 

Wet 22.4.1999, art. 47 
Kb 15.02.2005 

Niet-Belgen Wet 22.04.1999, art. 19bis  
VEREISTEN INZAKE UITOEFENING 
BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DE RECHTSVORM 

Rechtspersonen Wet 22.04.1999, art. 20 
Kb 4.5.1999 IAB 

Wet 22.4.1999, art. 47 
Kb 15.02.2005 

- rechtsvorm Kb 4.5.1999 IAB Kb 15.02.2005 
- aandeelhouderschap Kb 4.5.1999 IAB Kb 15.02.2005 
- bestuur Kb 4.5.1999 IAB Kb 15.02.2005 

Onverenigbaarheden 

Wet 22.04.1999, art. 20 
Wet 22.04.1999, art. 31 
Wet 22.04.1999, art. 41 
Wet 22.04.1999, art. 42 
Wet 22.04.1999 Beroepstucht, art. 9-15 
Kb 4.5.1999 IAB 

Reglement plichtenleer, hoofdstuk VI 

Verplichte beroepsverzekering Wet 22.04.1999, art. 33 Wet. 22.04.1999, art. 50, reglement plichtenleer, 
art. 14 

BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT TARIEVEN 
Erelonen Wet. 22.04.1999 Beroepstucht, art. 27-29 Reglement plichtenleer, art. 13 
BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT PUBLICITEIT 
Verbod op publiciteit Wet. 22.04.1999 Beroepstucht, art. 30-31 Reglement plichtenleer, hoofdstuk VII 
ANDERE VEREISTEN 
kwaliteitstoetsing Wet 22.04.1999, art. 28  
Opdrachtbrief Wet 22.04.1999, art. 28/1 Reglement plichtenleer, art. 11 
Toezicht (tuchtinstanties) Wet 22.04.1999 Beroepstucht Wet. 22.04.1999, art. 45/1, 45/2 
Bron: FOD Economie. 
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Bijlage 7: Allocatieve efficiëntie in België en de buurlanden 
(Procentueel verschil vergeleken met het basisscenario, 2008-2015) 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
69 B -0,155609 Nb Nb Nb -0,110031 -0,077162 -0,070984 -0,105573 
  D -0,171413 -0,172554 -0,164185 -0,139354 -0,144386 -0,142996 -0,145670 -0,141818 
  F Nb Nb 0,015245 0,022647 0,018039 0,012456 0,006894 0,004329 
  NL Nb 0,062881 0,033600 0,003786 0,004223 -0,000728 -0,003320 -0,012035 
    

        692 B -0,130647 Nb -0,028920 Nb -0,077829 -0,066374 -0,045542 -0,084962 
  D -0,089000 -0,091659 -0,089605 -0,067527 -0,079253 -0,080446 -0,082852 -0,074495 
  F Nb Nb 0,006449 0,005497 -0,000804 0,003341 0,007562 0,010795 
  NL 0,086333 0,105337 0,086497 0,049838 0,048806 0,050616 0,047539 0,032832 
    

        71 B -0,016942 -0,003038 Nb -0,051613 -0,058158 -0,053063 -0,031028 -0,032476 
  D -0,040265 -0,043928 -0,038396 -0,034130 -0,022534 -0,031201 -0,022634 -0,038697 
  F Nb Nb 0,012522 -0,005998 0,019125 -0,001788 0,010693 -0,001251 
  NL 0,003755 0,047787 0,041305 0,013144 0,028923 0,043683 0,030132 0,020619 

Bronnen: Eurostat, eigen berekeningen.  
Nb: Niet beschikbaar. 
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