
Q&A Erkenningsregeling 

 

1. 

Erkenningsregelingen zijn regelingen waarbij de activiteiten van ondernemingen worden getoetst aan 

een aantal kwaliteitscriteria. Wanneer de activiteiten van een onderneming voldoen aan die criteria, dan 

mag de onderneming zich ‘erkend’ noemen. Erkende ondernemingen krijgen vaak het recht om door 

middel van een logo of anderszins aan het publiek kenbaar te maken dat zij erkend zijn. 

Brancheorganisaties spelen vaak een belangrijke rol bij de totstandkoming en uitvoering van 

erkenningsregelingen. 

Indien voor het lidmaatschap van een beroepsorganisatie eisen van vakbekwaamheid of andere 

kwaliteitscriteria worden gesteld, kan het lidmaatschap gaan functioneren als een erkenningsregeling. 

Aangezien voor het lidmaatschap van zowel VNI als de bedrijfsgroepen Zonne-energie en S-installateurs 

vakbekwaamheidseisen zijn gesteld, zijn deze regelingen aan te merken als erkenningsregeling. 

 

2. 

Erkenningsregelingen mogen niet hetzij tot doel, hetzij tot gevolg hebben dat de mededinging wordt 

verhinderd, beperkt of vervalst in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw.1  

Aangezien het doel van erkenningsregelingen normaliter is om de kwaliteit van het aanbod van goederen 

of diensten te vergroten, zal het doel in beginsel de mededinging niet beperken. Dit kan anders zijn 

indien de erkenningsregeling als vehikel voor mededingingsbeperkende afspraken wordt gebruikt. Indien 

de deelnemers aan de erkenningsregeling bijvoorbeeld samen afspraken maken over het door hen te 

hanteren prijsniveau of afspraken maken over de verdeling van markten (opdrachten), dan is de 

erkenningsregeling in strijd met artikel 6, eerste lid, Mw.  

Het kan echter zijn dat een erkenningsregeling niet tot doel heeft de mededinging te beperken maar dit 

wel tot gevolg heeft. Erkenningsregelingen zullen de concurrentie niet beperken, indien de 

ondernemingen die deelnemen aan de erkenningsregeling slechts een gering deel van de markt 

vertegenwoordigen. Gelet op het referentiekader van de Commissie in de richtsnoeren ten aanzien van 

horizontale overeenkomsten2, kan als uitgangspunt worden genomen dat van erkenningsregelingen, 

waarbij de deelnemende ondernemingen een gezamenlijk marktaandeel van minder dan 20% hebben en 

die geen bepalingen bevatten die tot doel hebben de mededinging te beperken, in beginsel geen 

mededingingsbeperkend effecten kunnen uitgaan. Indien het gezamenlijk marktaandeel van de 

betrokken ondernemingen bij de erkenningsregeling meer dan 20% is en indien (potentiële) afnemers 

belang hechten aan de erkenningsregeling (factor van belang), kan de erkenningsregeling een 

mededingingsbeperkend effect hebben, wanneer potentiële toetreders op onrechtvaardige gronden 

worden buitengesloten.  

 

 

                                                           
1 Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2004, nummer MEDED 02/796-HRK.  
2 Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 EG op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, PB 
C/3 van 6 januari 2001.  


