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Eén ding staat voor UNIZO in elk geval vast, in weerwil van 

de discussies die sommigen daarover willen openen: freel-

ancers zijn volbloed zelfstandigen, die graag autonoom 

en flexibel werken en dus bewust voor hun statuut kiezen. 

Die vaststelling verzinnen we niet zelf, maar blijkt uit ver-

scheidene UNIZO-enquêtes, waarin telkens een overgroot 

merendeel van de free lancers aangeeft dat met alles wat 

men nu weet, opnieuw zou starten als freelancer. Daarom 

wil UNIZO freelancers ook niet ondergebracht zien in één of 

ander ‘tussenstatuut’, laat staan dat ze als werknemers door 

het leven zouden moeten gaan.

Freelancers vinden we in alle takken van de economie. 

Ze kunnen actief zijn als consultant, grafisch vormge-

4

ver, vertaler, copywriter, fotograaf, informaticus, ge zond - 

heidscoach, enzovoort. Ze kunnen lokaal gevestigd zijn en 

tegelijk klanten hebben over de hele wereld. Ze kunnen 

actief zijn in verschillende ondernemingen, sectoren of 

plaatsen. Dit laat freelancers toe om zaken te zien of te ver-

binden die anderen veel minder zien. De mogelijkheden zijn 

eindeloos. U leest er alle details over verder in dit rapport.

Maar beginnen doen we met een overzicht van de activitei-

ten die UNIZO ontplooit om de groeiende groep van freel-

ancers te ondersteunen. Daarna brengen we, op basis van 

cijfers van GraydonCreditsafe, in kaart hoe groot de groep 

van freelancers is in Vlaanderen en Brussel, voor welke juri-

dische vorm deze ondernemers opteren en in welke secto-

ren ze actief zijn. Tot slot brengen we een boeiende inkijk 

in het freelancersbestaan, op basis van een enquête die 

UNIZO organiseerde tussen 28 juli en 11 augustus 2022 en 

waar 298 freelancers in Vlaanderen en Brussel aan deel-

namen. Kortom: heel veel boeiende informatie dus. Zo leert 

u de freelancers écht kennen.

Met ondernemende groet,

Danny Van Assche

Gedelegeerd bestuurder UNIZO

“Freelancers: vele gedaanten, maar vooral
volbloed zelfstandigen”

VOORWOORD

Met trots stel ik jou hierbij onze inmiddels achtste Freelancer 

Focus voor. Een jaarlijks ‘fotomoment’, waarbij we de 

freelancers in al hun facetten en gedaanten in beeld willen 

brengen. Belangrijk en boeiend, want hoewel iedereen 

zich wel iets bij het begrip freelancer kan voorstellen, is de 

invulling ervan aan nogal wat interpretaties onderhevig. Dit 

rapport schept daar klaarheid in met een overzicht van het 

aantal freelancers, van sectoren waarin ze actief zijn en van 

hun ervaringen met hun job en statuut.  
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1 UNIZO ondersteunt 
freelancers

1.1. UNIZO Love to be Free

Dat steeds meer mensen hun  professionele loopbaan 

invullen als freelanceondernemer is UNIZO niet ont gaan. 

Vanuit UNIZO streven we ernaar om hier een antwoord op 

te bieden.  

Via onze sociale mediakanalen houden we de vinger 

aan de pols bij freelancers in Vlaanderen en Brussel. We 

communiceren niet alleen over onze werking en relevante 

nieuwsartikels en staan open voor feedback en interactie 

waardoor we een goed beeld hebben van wat er leeft bij 

freelancers.  Via de website geven we freelancers toegang 

tot een eindeloze bron aan kennis voor ondernemers. Via 

een vernieuwde toegangspagina voor freelancers zullen 

deze kennisartikels vanaf het einde van dit jaar op een zeer 

overzichtelijke manier en op maat worden aangeboden aan 

freelance-ondernemers. 

We brengen freelancers ook samen tijdens verschillende 

evenementen. Ons belangrijkste online evenement is 

Freelance Friday, een studio talkshow waarin moderator 

Riadh Bahri telkens enkele specialisten uitnodigt om dieper 

in te zoomen op een bepaald thema. Deze afleveringen 

worden uitgezonden tijdens de lunchpauze op vrijdag-

middag. Via een chatfunctie komen deelnemers ook met 

elkaar in contact en geven freelancers onderling tips met 

betrekking tot het thema. Maar we brengen onze freelan-

cers natuurlijk ook graag fysiek bij elkaar. Dat blijft immers de 

fijnste en meest effectieve manier om te connecteren, tips 

uit te wisselen en mogelijke samenwerkingen af te tasten. 

De  Dag van de Freelancer is onze jaarlijkse hoogmis voor 

freelancers. Naast een aangenaam netwerkmoment, bieden 

we er top keynotes van nationale en internationale sprekers 

maar ook praktische break-out sessies in kleine groepen.  

Veel freelancers vinden opdrachten in hun eigen netwerk. 

Ook op lokaal niveau kan je dagelijks terecht op tal van 

(netwerk)activiteiten in jouw buurt. 

UNIZO biedt ook handige digitale tools voor leden, zoals de 

Legal Scan en de Uurtarief-berekenaar of modelcontracten 

op maat van freelancers en opdrachtgevers.

Freelancers zijn een belangrijke doelgroep voor UNIZO. We 

zijn dan ook trots dat we met onze Love to be Free-werking 

jaarlijks duizenden freelancers kunnen bereiken. We voelen 

een sterk potentieel om verder te groeien en zullen niet 

stilzitten om nog meer in te zetten op de belangen van de 

freelancers. Hiervoor wil UNIZO graag meer en beter samen-

werken met andere ondernemingen en partijen die een 

meerwaarde kunnen bieden voor de freelancer. Dit gaat van 

onze eigen structurele partners tot externe bedrijven en ook 

met freelancers zelf uiteraard. Daarnaast willen we ook de 

opdrachtgevers begeleiden in het werken met freelancers en 

‘goed opdrachtgeverschap’ mee helpen invullen. Met deze 

en bijkomende ad-hoc thema’s neemt UNIZO zich voor om 

haar aanbod steeds aan te passen en verder uit te breiden.  

Hebt u vragen of suggesties over het Love to be Free-

aanbod? ‘Feel free’ om ons te contacteren via freelancers@

unizo.be.

1.2. Algemeen UNIZO-aanbod 

Freelancers en opdrachtgevers die UNIZO-lid zijn infor-

meren we verder via sociale media, mailing en nieuws-

brieven. UNIZO biedt heel wat diensten aan waar leden 

exclusief gebruik van kunnen maken:    

• Persoonlijk advies via de UNIZO Ondernemerslijn 

• Toegang tot het volledige kennisnet  

• Gratis aanmanings- en incassodienst  

• Modelbrieven en contracten 

• De UNIZO Legal Scan om contracten juridisch 

te screenen 

• Voordelige juridische bijstand 

• Adviespockets en Snelwijzers over tal van thema’s 

• Voordelen en kortingen bij onze partners  

• Maandelijks ZO-Magazine 

Als ondernemer heb je 101 redenen om te kiezen voor een 

UNIZO-lidmaatschap. UNIZO neemt het op voor je rechten 

en belangen als zelfstandige ondernemer. 

www.unizo.be/ik-wil-lid-worden 

https://www.unizo.be/freelance-friday
https://dagvandefreelancer.com
https://www.unizo.be/activiteiten
https://www.unizo.be/snel-geholpen-met-de-unizo-legal-scan-juridische-screening-van-contracten
https://www.unizo.be/tools/tarief-uur-berekening-voor-freelancers#:~:text=UNIZO%20ontwikkelde%20een%20uurtariefcalculator.,van%20je%20gewenste%20bruto%20inkomen.&text=Daarom%20gaan%20we%20uit%20van,een%20realistische%20kostprijs%20per%20dag.
https://www.unizo.be/tools/modelbrieven-en-contracten
mailto:freelancers%40unizo.be?subject=
mailto:freelancers%40unizo.be?subject=
https://www.unizo.be/ik-wil-lid-worden
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An Lavrysen
Freelance HR-consultant

“Als freelancer word je vandaag 
als volwaardig teamlid beschouwd, 
dat is zalig.”

“Ik werk graag aan tijdelijke opdrachten. Vast in dienst werken past gewoon niet 

bij mijn persoonlijkheid. Op mijn 45ste schakelde ik van de payroll naar het freelancen. 

De laatste jaren werkte ik toch enkel als uitzendkracht. Toen mijn laatste opdracht steeds met enkele 

maanden verlengd werd en ik later een  

vast contract kreeg aangeboden, koos ik voor het freelance-statuut. Die keuze verliep zeer smooth.  

Ik was gewoon geraakt aan het ‘een-been-binnen-en-een-been-buitenprincipe’. 

Mijn specialiteit is herstructurering en collectief ontslag. Daarnaast ben ik voornamelijk bezig met 

de harde kant binnen HR. Er zijn veel HR-consultants maar het is een kleine wereld. Eens je een 

opdracht afrondt, komen opdrachtgevers sneller bij je terecht. Ik gebruik tal van platformen en maak 

deel uit van enkele samenwerkingsverbanden. Maar de mond-tot-mondreclame blijft je belangrijkste 

marketingstrategie. Als ik gecontacteerd word en de opdracht wegens tijdsgebrek niet kan aannemen, 

beveel ik een collega aan. Omgekeerd valt dat ook voor. Dankzij dit principe hoef ik niet te investeren in 

een website.

Freelancers bieden de oplossing voor ‘the war on talent’. Als ze ons bellen, kunnen we in principe 

morgen starten. Wij zijn de perfecte vervangers met de nodige expertise en flexibiliteit. Ikzelf probeer 

mijn opdrachten in te plannen op drie werkdagen. De overige dagen vul ik met vrijwilligerswerk, de zorg 

voor mijn ouders of tuinieren. Soms contacteren oude opdrachtgevers me nog voor een kleine op-

dracht. Ook dat neem ik er graag bij op mijn ‘vrije dagen’. Uitzonderlijk werk ik op zaterdag of zondag-

voormiddag. Maar aan nachtwerk doe ik niet meer mee, ik heb al hard genoeg gewerkt de afgelopen 

jaren. Wees flexibel en doe waar je goed in bent. Het is belangrijk dat je energie put uit je activiteiten. 

Een opdrachtgever is goed als hij rekening met je houdt. De individuele betrokkenheid en ondersteu-

ning laat je deel uitmaken van het team. Gelukkig gebeurt dat tegenwoordig meer en meer. Dat merk 

je aan kleine zaken zoals een afscheidscadeautje of een uitnodiging voor een personeelsdrink. Toen ik 

een tijd geleden met het hele team naar een sterrenrestaurant mocht om de goede afloop van een op-

dracht te vieren, voelde ik me echt een onmisbare schakel binnen de onderneming. Ik ga met een voor-

malige opdrachtgever zelfs nog geregeld wandelen. Die persoonlijke connectie, die is onbetaalbaar.

Onzekerheid zal er soms zijn. Maar wees niet bang. Bouw een buffer op tijdens goede momenten.  

Er komt sowieso iets op je pad. Zolang je investeert in contacten. Dat zag ik tijdens de crisis van 2009 

en tijdens de vele lockdowns in 2020. Ik ben bereikbaar en dat is nodig. Tussenpersonen bellen je 

geregeld op om te polsen naar je huidige situatie. Ook door te netwerken openen er vele wegen.  

Praat over je specialiteiten en wat je reeds bereikte. Dat draagt bij tot kwalitatieve opdrachten. Als jij 

rekening houdt met de wensen van de mogelijke opdrachtgever, houden zij rekening met de kennis 

van de freelancer.”
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2 Freelancers

2.1 Definitie

UNIZO definieert een freelancer als “een ondernemer zon - 

der personeel die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend in 

een business-to-business (B2B) context zakelijke dien-

sten verleent en dit op basis van tijdelijke contracten, 

opdrachten of projecten.” 

Een freelancer is dus in de eerste plaats een ondernemer die 

een economische activiteit uitoefent zonder daarbij perso-

neel tewerk te stellen. De juridische vorm van de zaak, het 

bedrijf of de praktijk – een eenmanszaak of een bepaalde 

vennootschapsvorm – is daarbij niet van belang. De free-

lancer kan zowel zelfstandige in hoofd- als in bijberoep zijn. 

Een freelancer kan bijvoorbeeld starten in bijberoep om 

dan, eens er voldoende opdrachten zijn, door te groeien 

tot freelancer in hoofdberoep of een kmo met personeel. 

De omgekeerde beweging is ook mogelijk, bijvoorbeeld 

wanneer na verloop van tijd zou blijken dat er onvoldoende 

opdrachten worden binnengehaald om actief te kunnen 

blijven als hoofdberoeper.  

Een freelancer zal hoofdzakelijk diensten leveren die zich 

situeren in een B2B-context. De grens tussen B2B en  

business-to-consumer (B2C) is echter niet altijd duide-

lijk. Het is ook perfect mogelijk dat een freelancer dien-

sten levert aan zowel particulieren als ondernemingen. 

Denk bijvoorbeeld aan een yogacoach die privéles geeft 

aan particulieren maar daarnaast ook met ondernemingen 

samenwerkt om groepslessen yoga op het werk te organi-

seren. We stellen daarom dat een freelancer hoofdzakelijk, 

maar daarom niet uitsluitend, diensten zal leveren binnen 

een B2B context.  

Verder moet er steeds sprake zijn van tijdelijke contracten, 

opdrachten of projecten. De opdracht kan lang of kort zijn, 

maar steeds zal het een tijdelijke opdracht zijn. Een freel-

ancer werkt niet in vast dienstverband maar is actief voor 

diverse opdrachtgevers en zal dus ook diverse opdrachten 

vervullen. De opdrachten kunnen elkaar opvolgen of ge - 

combineerd worden.

Een essentiële voorwaarde om te kunnen spreken van freel-

anceactiviteiten is dat de freelancer in kwestie niet onder 

het gezag staat van zijn of haar opdrachtgever. Hij of 

zij vervult dus in alle vrijheid de opdracht waarvoor hij of 

zij werd aangesteld. De manier waarop de freelancer zijn 

opdracht vervult bepaalt hij of zij zelf.
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TABEL 1  Aantal freelancers in Vlaanderen en Brussel en jaar-op-jaar evolutie (%)

2019 2020 2021 2022

Vlaanderen
135.710

(6,6%)

143.207

(5,5%)

150.886

(5,4%)

161.345

(6,9%)

Brussel
31.945

(5,0%)

33.485

(4,4%)

35.333

(5,5%)

37.319

(5,6%)

Totaal
167.655

(6,3%)

2018

127.277

30.420

157.697

(6,7%)

176.692

(4,9%)

186.219

(5,4%)

198.664

(-3,5%)

Bron: GraydonCreditsafe, bewerking door UNIZO.

GRAFIEK 1  Aantal freelancers in Vlaanderen volgens NACE-code, 2021-2022

GRAFIEK 2  Aantal freelancers in Brussel volgens NACE-code, 2021-2022

Bron: GraydonCreditsafe, bewerking door UNIZO. * NACE-codes 77400, 58210 en 58290.

Bron: GraydonCreditsafe, bewerking door UNIZO. * NACE-codes 77400, 58210 en 58290.
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2.2 Aantal freelancers in 
Vlaanderen en Brussel 

Zelfstandigen die freelancen hebben geen apart statuut en 

dus zijn er geen officiële cijfers beschikbaar over hoeveel 

freelancers er precies actief zijn in België. Om toch een in-

schatting te maken, maken we een selectie van een aan-

tal specifieke NACE-codes die traditioneel sterk gelinkt zijn 

aan het uitvoeren van freelanceactiviteiten. Voorbeelden 

van deze activiteiten zijn consultancy, ICT, adviesbureaus, 

premediadiensten en fotografen. De volledige lijst van 

NACE-codes, die we in rekening brengen, is opgenomen 

als bijlage in dit rapport. Binnen deze sectoren weerhouden 

we enkel de vennootschappen en eenmanszaken zonder 

personeel. Ten opzichte van het totaal aantal Vlaamse en 

Brusselse ondernemingen binnen deze sectoren bedraagt 

het aandeel bedrijven zonder personeel 82,0%.

Op basis van deze selectiecriteria waren er in Vlaanderen in 

augustus 2022 161.345 freelancers actief. Ten opzichte van 

2021 gaat het om een stijging van 6,9%. Het aantal freel-

ancers in Vlaanderen blijft gestaag stijgen sinds 2018. Het 

gros van de Vlaamse freelancers is actief via een eenmans-

zaak (39,8%) of via een besloten vennootschap (32,8%). In 

Brussel tellen we 37.319 freelancers, een stijging van 5,6% 

ten opzichte van vorig jaar. 48,8% van hen werkt via een 

eenmanszaak.

Als we voor Vlaanderen de opsplitsing maken volgens 

sector, wordt meteen duidelijk dat het gros van de free-

TABEL 1  Aantal freelancers in Vlaanderen en Brussel en jaar-op-jaar evolutie (%)

2021 2020 2019 2018

Vlaanderen
135.710

(6,6%)

143.207

(5,5%)

150.886

(5,4%)

161.345

(6,9%)

Brussel
31.945

(5,0%)

33.485

(4,4%)

35.333

(5,5%)

37.319

(5,6%)

Totaal
167.655

(6,3%)

2022

127.277

30.420

157.697176.692

(5,4%)

186.219

(5,4%)

198.664

(6,7%)

Bron: GraydonCreditsafe, bewerking door UNIZO.

lancers zich situeert binnen de NACE-codes 70220 en 

70210 ‘Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer’ en 

‘Adviesbureaus op het gebied van public-relations (PR) en 

communicatie’ (aandeel van 25,6%), code 62 ‘IT-diensten’ 

(12,7%), code 855 ‘Onderwijsdiensten’ (11,2%) en code 

90 ‘Creatieve activiteiten, kunst en amusement’ (10,3%). 

Opgeteld situeert 59,8% van alle freelanceractiviteiten zich 

in deze sectoren. We zien gelijkaardige cijfers voor Brussel.

2.3 Profiel van de  freelancers 

UNIZO voerde tussen 28 juli en 11 augustus 2022 een 

bevraging uit onder freelance-leden om meer inzicht te 

krijgen in hun dagelijkse werkzaamheden en de impact van 

de coronacrisis. In totaal namen 298 respondenten deel aan 

de enquête. Deze respondenten antwoordden expliciet ja 

op de allereerste vraag: “UNIZO omschrijft een freelancer 

als een zelfstandige zonder personeel die hoofdzakelijk, 

maar niet uitsluitend, in een business-to-business context 

zakelijke diensten verleent op basis van tijdelijke contracten 

of projecten. Bent u volgens die definitie een freelancer?”

Geslacht en leeftijd

67% van de freelancers is een man (in 2021 was dit 75%), 

33% is een vrouw. Het aandeel freelancers dat ouder is dan 

55 jaar, is in vergelijking met vorig jaar (41%) iets lager: 37%. 

11,2% is tussen 25 en 34 jaar en 0,9% van de respondenten 

is jonger dan 25. 51% is tussen 35 en 54 jaar oud. De gemid-

delde leeftijd is 49 jaar.
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Hoofdberoep Bijberoep

Freelancers 87% 13%

Freelancers met 
een venootschap 72% 28%

Bron: UNIZO

TABEL 2  Statuut en juridische vorm

GRAFIEK 4  Hoogst behaalde schooldiploma freelancers

Bron: UNIZO

 Master/doctoraat

 Bachelor

 Technisch of beroepssecundair onderwijs

 Algemeen of kunstsecundair onderwijs

 Lager secundair onderwijs
(1e tot 3e middelbaar)

46%

36%

12%

4% 2%

Schooldiploma

Op de vraag ‘Wat is uw hoogst behaalde schooldiploma?’ 

antwoordt 36% een bachelor en 46% een master of doc - 

toraat. 8 op 10 freelancers zijn dus langgeschoold.

Statuut en juridische vorm

87% van de freelancers werkt als zelfstandige in hoofdbe-

roep, 13% als zelfstandige in bijberoep. 72% voert de freel-

anceactiviteiten uit via een vennootschap en 28% doet dat 

via een eenmanszaak. Het aandeel freelancers met een 

vennootschap stijgt in vergelijking met vorige jaren. 

Hoe lang actief als freelancer

We vroegen de respondenten hoe lang zij werkzaam zijn als 

freelancer, uitgedrukt in jaren en enkel rekening houdend 

met de laatste periode als freelancer. De mediaan is tussen 

vijf en tien jaar. 8% is één jaar actief als freelancer en 12% 

twee jaar. 44% van de respondenten is maximaal vijf jaar 

actief als freelancer. 36% is al minstens tien jaar actief als 

freelancer.

Locatie waar men het meeste van de tijd werkt

Voor de coronacrisis werkte 23% gewoonlijk van thuis uit, 

terwijl de meerderheid (65%) dat bij de klant ter plaatse 

deed. Tijdens de pandemiejaren 2020 en 2021 wijzigde 

die verhouding: 67% werkte doorgaans van thuis uit en 

slechts 23% deed dat nog bij de klant. In 2022 zien we dat 

de meerderheid (53%) nog steeds gewoonlijk van thuis uit 

werkt. 43% doet dat (terug) bij de klant, wat een verdub-

beling is ten opzichte van vorig jaar. Een minderheid (2%) 

heeft een eigen kantoor buitenhuis. Dat is een opvallende 

daling  ten opzichte van vorig jaar (8%). Een coworkings-

pace of publieke ruimte als werklocatie blijven, net als in 

vorige jaren, minder courant (telkens 1%).

GRAFIEK 3  Leeftijd freelancers, 2020-2022

Bron: UNIZO
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leeftijd

Eenmans-
zaak

Vennoot-
schap Totaal

Hoofdberoep 21% 66% 87%

Bijberoep 7% 6% 11%

Totaal % 72%28 100%

Bron: UNIZO
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Dirk Vandooren
Freelance Hospitality – Bedrijfscatering  
Mystery visitor

“Stoppen als freelancer? 
Ik zal mijn hobby nooit opgeven.”

“Ik kan niet stilzitten en ben graag bezig. Omdat ik meer wilde naast een job in  

loondienst startte ik in bijberoep. Gelukkig gaven mijn werkgevers me ook al enige vrijheid. Dat 

smaakte naar meer en nu kan ik er dagelijks van genieten. Ondertussen ben ik op pensioen, maar ook 

dan kan je freelancer in bijberoep blijven. Het woord pensioen vind ik trouwens verschrikkelijk. Werken 

is mijn hobby. Zo zie je maar dat freelancen combineerbaar is met alle mogelijke gezinssituaties.

Wanneer je kok van opleiding bent, ga je automatisch richting de hospitality. Daar zit het eten en 

drinken. De combinatie van verschillende facetten binnen die sector maken mij gelukkig. Ik probeer 

me vooral voor bedrijfscatering in te zetten. Mijn specialiteit daarin zijn ziekenhuizen en woonzorg-

centra. Mijn liefde voor die doelgroep is groot. Net zoals mijn liefde voor koffie. Die verkoop ik ook aan 

bedrijven. Als kers op de taart kan ik nog mystery visits uitoefenen, vooral bij grote ketens. Centen zijn 

niet het doel, wel de voldoening die ik eruit haal.

Ik ben soms geneigd om het gratis te doen. Maar dat kan niet. Noch voor jezelf, noch voor je 

con cullega’s. Het is belangrijk dat we freelancers naar waarde laten schatten. Hoewel ik altijd werk, 

voelt het nooit zo aan. Ik ben verliefd op mijn sector. Het is belangrijk om in je eigen niche te blijven. 

Doe wat je wil en doe wat je kan. Dingen buiten je comfortzone verzinnen om toch rond te komen, 

blijken vroeg of laat niet te werken.

Er bestaat geen theoretische aanpak. Volg je hart en wees to-the-point. Opdrachtgevers voelen 

meteen of je gepassioneerd bent. En die passie creëert een vertrouwensband. Op het einde van de 

opdracht zouden ze je niet moeten vragen wat je verwezenlijkt hebt maar wel moeten voelen wat je  

te bieden had. Laat een impact achter. Hoe familialer de sfeer wordt, hoe positiever je later op de  

opdracht terugkijkt.

Een freelancer biedt een neutrale en externe blik op de zaken. We zijn er niet om dingen kapot 

de maken. Vroeger werd dat anders gezien. Gelukkig is die gedachtegang stilaan de wereld uit. 

Wie een freelancer inschakelt, doet dit bewust. Het is geen nice-to-have maar een fix-this. Die 

bedrijfsmentaliteit zorgt voor een gezondere en professionele samenwerking. Je voelt meteen bij  

de onderhandelingen welke opdrachtgever al mee in dit verhaal zit.

Enthousiasme is de sleutel tot succes. Laat het aarzelen achterwege. Zo kan je jouw opdracht beter 

volbrengen. En dat ziet de opdrachtgever ook. Draai of keer het hoe je wil, maar die opdrachtgever 

is jouw grootste reclamebord. De freelance-wereld is een kleine wereld. Je vindt elkaar sneller dan je 

denkt. Een goede connectie kan zorgen voor tal van extra opdrachten.”
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2.4 Opdrachten

Type opdrachten 

Freelancers voeren zeer gevarieerde opdrachten uit. Om 

orde te creëren in deze wirwar stelden we de vraag ‘Welk 

soort freelanceropdrachten voert u hoofdzakelijk uit?’ en 

gaven we zes antwoordcategorieën mee die geconstru-

eerd zijn op basis van de NACE-codes die we gebruiken 

om het aantal freelancers in Vlaanderen en Brussel in kaart 

te brengen (zie bijlage). Respondenten konden één van 

volgende opties aanvinken: creatief (bijv. mode, fotografie, 

videografie, regisseur, acteur, muziek), consultancy (bijv. 

marktonderzoek, marketing, communicatie, HR, manage-

ment, financieel, accounting), technisch of ICT (bijv. archi-

tectuur, installateur, mechaniek, engineering, logistiek, 

applicaties, website), zorg en welzijn (bijv. coach, specia-

list), intellectueel (bijv. opleiding, administratie, copywri-

ting, grafische vormgeving, tolk) en organisatie (bijv. events, 

catering). Met een aandeel van respectievelijk 35% en 34% 

voert het merendeel van de freelancers consultancy of 

technische/ICT-opdrachten uit. 

GRAFIEK 5  Type opdrachten die freelancers hoofdzakelijk
 uitvoeren

Bron: UNIZO
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aan hoofdzakelijk intellectuele opdrachten uit te voeren, ten 

opzichte van 27% van de vrouwelijke freelancers. Voor tech-

nische of ICT-opdrachten gaat het om 46% van de manne-

lijke freelancers die dergelijke activiteiten uitvoeren, ten 

opzichte van 16% van de vrouwelijke freelancers.

Opdrachten vinden  

Freelancers vinden potentiële opdrachten via diverse 

kanalen. Het eigen netwerk is het meest courant: 89% van 

de respondenten duidt deze optie aan. Op plaats 2 staat 

sociale media zoals LinkedIn en Facebook (35%). 1 op 6 

freelancers vindt ook opdrachten via de eigen website 

(14%) en freelance matching platformen of brokers zoals 

MALT, Opdrachten.be, Gighouse en Jellow.be (14%). De 

optie ‘andere, gelieve te specificeren’ werd door 15% van 

de respondenten ingevuld. We lezen hier antwoorden als 

headhunters, rekruteringsbureaus en interimkantoren. 

Waarom meedingen naar een opdracht

Om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom een 

freelancer beslist om mee te dingen naar een opdracht, 

legden we een lijst van twaalf mogelijke opties voor waar-

onder autonomie, flexibiliteit, financiële redenen en inhou-

delijke uitdaging. We vroegen freelancers om maximaal 

vier factoren aan te duiden. Via de optie ‘andere, gelieve te 

specificeren’ kon de respondent zelf ook redenen opgeven. 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat, net als in de vorige jaren, 

het naadloos passen van de opdracht bij de eigen kennis, 

kunde of ervaring met stip op de eerste plaats staat. Maar 

liefst 73% freelancers duidt deze optie aan. De inhoudelijke 

uitdaging van de opdracht (50%), flexibiliteit in het bepalen 

van waar en wanneer de opdracht uitgevoerd wordt (45%) 

en autonomie om zelf te bepalen hoe de opdracht wordt 

uitgevoerd (33%) vervolledigen de top 4.

Combineren van freelance opdrachten   

66% of 2 op 3 freelancers combineert doorgaans meer-

dere freelance opdrachten tegelijkertijd. 34% geeft aan dat 

ze telkens fulltime aan de slag zijn voor één klant, wat dus 

betekent dat opdrachten elkaar opvolgen.

Omvang van de gemiddelde onderneming waar men 

werkt  

11% werkt doorgaans voor een zaakvoerder(s), 13% in een 

onderneming met 1 tot 5 medewerkers en 26% in een 

kmo met 6 tot 50 medewerkers. 12% werkt doorgaans 

voor een onderneming met 51 tot 100 medewerkers en 

38% of iets meer dan 1 op 3 freelancers voert zijn of haar 

opdracht uit voor een grote onderneming met minstens 

100 medewerkers.

Tussen mannen en vrouwen zijn er significante verschillen 

tussen de categorieën intellectuele en technische of 

ICT-opdrachten. 13% van de mannelijke freelancers geeft 
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Schriftelijke overeenkomsten 

58% van de freelancers werkt altijd met schriftelijke con -

tracten wanneer men een project uitvoert bij een opdracht-

gever.1 12% doet dat voor 75% of meer van de opdrachten, 

7% voor 51-75% van de opdrachten, 4% voor 26-50% 

van de opdrachten en 10% voor minder dan 25% van de 

opdrachten. 1 op 10 freelancers (9%) werkt nooit met schrif-

telijke contracten.

2.5 Financieel

Gewerkte uren per week

Heel wat freelancers geven aan dat het aantal werkuren per 

week sterk kan variëren. De mediaan bij freelancers die een 

inschatting konden maken bedraagt 45 uren.

1 Een mondelinge overeenkomst is ook mogelijk, maar toch doet 
men er goed aan een schriftelijke overeenkomst op te stellen. 
De adviseurs van de UNIZO Studiedienst stelden voor u ruim 200 
model brieven en -contracten op die u gemakkelijk kan personalise-
ren. Op die manier kan u werken met documenten die voldoen aan 
alle wettelijke vereisten: handelsdocumenten, documenten voor 
ingebrekestelling, arbeidsovereenkomsten en documenten om die 
overeenkomst correct te verbreken, handelshuurovereenkomsten, 
bezwaarschriften, enz. 

Factureerbare uren per week en uurtarief

Het aantal factureerbare uren is niet noodzakelijk gelijk aan 

het aantal gewerkte uren. De mediaan aantal uren dat freel-

ancers op weekbasis weten aan te rekenen bedraagt 40 

uren. Dat betekent dat ongeveer 10% van de gewerkte tijd 

niet wordt verrekend in de factuur (40 factureerbare uren ten 

opzichte van 45 gewerkte uren).

Op de vraag hoeveel het gemiddeld tarief per uur momen-

teel bedraagt (exclusief btw), antwoordt 1% van de freelan-

cers in hoofdberoep €30 of minder, 16% tussen €31 en €50, 

25% tussen €51 en €70, 29% tussen €71 en €90 en 25% €91 

of meer. 4% heeft geen idee van zijn of haar uurtarief of wou 

deze informatie liever niet delen. Ten opzichte van 2020 en 

2021 zakt het aandeel van de laagste categorie (<= €30) en 

stijgt het aandeel van €71-€90. De hoge inflatie van 2022 

speelt hier mogelijk een rol in.

Maken we een onderscheid tussen het uurtarief (exclusief 

btw) volgens type opdracht, dan zijn er enkele interessante 

vaststellingen. Terwijl het merendeel (70%) van de freelan-

cers met consultancy-activiteiten minstens €71/uur aanre-

kent, bedraagt het uurtarief voor 66% van de freelancers met 

intellectuele opdrachten maximaal €70/uur. Freelancers 

met technische of ICT-opdrachten tariferen gemiddeld 

€72/uur (+7% t.o.v. 2021). Voor intellectuele opdrachten is 

het gemiddelde €63/uur (+10% t.o.v. 2021) en voor consul-

tancy bedraagt dit €76/uur (+3% t.o.v. 2021). Voor freelan-

GRAFIEK 6  Redenen om mee te dingen naar een opdracht

Bron: UNIZO
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situatie pre-corona: 74% verdient goed tot zeer goed en 

hoeft zich geen zorgen te maken. 20% verdient net genoeg 

om rond te komen en 6% verdient te weinig om niet in de 

problemen te komen. 

Boekhouder

58% van de respondenten geeft aan dat een boekhouder 

de volledige financiële opvolging verzorgt van de freelan-

ce-onderneming. 32% werkt samen met een boekhouder en 

maakt tevens gebruik van een online tool voor de opvolging 

van financiële resultaten. Een minderheid (7%) doet alles zelf 

(eventueel met behulp van een online boekhoudpakket). 3% 

duidde de optie ‘andere, gelieve te specificeren’ aan. Hier 

lezen we onder andere dat men zelf accountant is of dat 

men enkel voor de jaarrekening iemand extern inschakelt.

2.6 Samenwerking met 
opdrachtgevers

Tevredenheid

Op de vraag ‘Ben je tevreden over de manier waarop 

opdrachtgevers omgaan met freelancers’ antwoordt slechts 

49% van de freelancers ‘ja, bijna altijd’. Nog eens 48% zegt 

‘doorgaans wel, maar ik heb ook al minder goede erva-

ringen gehad’. 2% duidde de optie ‘neen, er is nog werk aan 

de winkel voor opdrachtgevers’ en 1% ‘geen mening’.

cers met zorg-, organisatie- of creatieve opdrachten zijn er 

te weinig observaties voor relevante opdelingen.

Concurrentie en tarieven  

34% van de respondenten geeft aan dat er veel vraag is 

naar freelancers en dat hij of zij de tarieven heeft kunnen 

verhogen het afgelopen jaar. Nog eens 40% geeft eveneens 

aan dat de vraag naar freelancers is gestegen, maar zijn of 

haar uurtarieven niet werden verhoogd. De resterende 26% 

geeft aan dat hij of zij een groeiende concurrentie voelt 

tussen freelancers. 19% kan voorlopig vasthouden aan zijn 

of haar uurtarief, maar 7% heeft hierop al een toegeving 

moeten doen. 

Tevredenheid over inkomen

Het aantal factureerbare uren en de tarieven zijn één zaak, 

maar het is ook interessant om na te gaan in welke mate de 

freelancer erin slaagt om met dit inkomen rond te komen. 

Bij deze vraag maken we een onderscheid tussen ‘voor de 

coronacrisis’ en ‘momenteel’. De situatie voor corona was 

positief: 78% verdiende goed tot zeer goed en hoefde zich 

geen zorgen te maken. 19% verdiende net genoeg om 

rond te komen en 3% verdiende te weinig om niet in de 

problemen te komen. Door de coronacrisis is het financieel 

plaatje veel minder rooskleurig geworden. Slechts 60% geeft 

aan dat hij/zij momenteel goed tot zeer goed verdient. 22% 

verdient net genoeg om rond te komen en 18% geeft aan 

dat men te weinig verdient en financiële problemen ervaart. 

In 2022 is de situatie terug aan het evolueren richting de 

GRAFIEK 7  Aandeel freelancers volgens uurtarief en type opdracht

Bron: UNIZO
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Jordy Deweer
Freelance Software-engineer

“Je hebt geen diploma nodig om 
een goede freelancer te zijn.”

Software ontwikkelen en ontwerpen is mijn vak. Ik leerde alles via zelfstudie  

en door hard te werken. Enkele jaren geleden startte ik als student-ondernemer. 

Door mijn visuele beperking vond ik geen vakantiejob en zocht ik een alternatief. Zolang je kijkt 

naar jouw interesses en je passie gebruikt, zal je er komen. 

Proberen en fouten maken, dat is mijn motto. Je moet dan ook in alles groeien. Als je jong begint 

zoals ik, houd je met veel zaken rekening. Ik zocht alles zelf uit tijdens de opstart om het kostenplaatje 

te drukken. Maar het is veel belangrijker om je te laten begeleiden door de geschikte mensen. Als 

student-ondernemer probeerde ik ook onder een bepaald prijsplafond te blijven. Maar dat zou ik nooit 

opnieuw doen. Als je goede zaken kan doen, moet je hierop inspelen.

Je moet beredeneerde risico’s durven nemen. Alles staat en valt met durf en lef. Om opdrachten 

binnen te halen ga je vaak onbekenden moeten aanspreken. Daarom is het echt van belang dat je jezelf 

durft verkopen. Jij kent je sector. Als expert binnen een bepaalde niche moet je jezelf naar waarde 

schatten. Verkoop je dan ook naar die waarde. Dankzij mijn eerdere keuzes kan ik me nu volledig 

focussen op het freelancen. Mijn studie zet ik even on hold.

Freelancers verzetten een groot deel van het werk en het geld van onze economie. Opdrachtgevers 

weten dat ook. We zijn misschien iets duurder dan de gewone werknemer. Maar je krijgt een grote 

portie expertise en flexibiliteit in de plaats. Als ik deadlines wil halen, werk ik ’s nachts door. Dit doet 

een vaste werknemer minder snel. Hoewel er nog uitzonderingen zijn, zien de meeste opdrachtgevers 

ons niet meer als geldwolven. Meer en meer geven ze ons dezelfde rechten als anderen binnen de 

organisatie. 

De kennissen van jouw eerdere opdrachtgevers zijn een bron aan opportuniteiten. Investeer hierin. 

De mond-tot-mondreclame brengt nog veel op vandaag. En het kost je niets. De platformen voor 

freelancers kunnen interessant zijn. Maar zeker voor een starter ligt de kostprijs van zo’n lidmaatschap 

veel te hoog. Een netwerk opbouwen vraagt veel tijd en energie. Maar het loont. Zo ontvang je 

gevarieerde opdrachten en zit je niet gevangen in een stramien. Gelukkig leer je dat doorheen de jaren. 

Je groeit letterlijk mee met de sector en het freelancen.”

www.dewsystems.be

 

http://www.dewsystems.be
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Om dieper in te gaan op bepaalde aspecten van samen-

werkingen met opdrachtgevers legden we de respondenten 

een aantal stellingen voor, waarbij men akkoord of niet 

akkoord kon gaan. In grafiek 8 tonen we de percentages van 

respondenten die niet akkoord waren met de stelling. Met 

de richting van de klok zien we een volgorde van minst naar 

meest problematisch. Freelancers zijn het meest tevreden 

over de betaling van hun facturen (hoewel nog steeds 35% 

van de freelancers niet akkoord gaat met deze stelling) en 

de vlotheid van het rekruteringsproces (1 op 2 gaat evenwel 

niet akkoord). Voor de aspecten geldt dat telkens ongeveer 

70% niet akkoord gaat met de stelling. 

2.7 Kopzorgen en ambities

Kopzorgen

Bij de vraag ‘Waarover maakt u zich het meest zorgen als 

freelancer?’ gaven we twaalf antwoordopties mee. Aan 

respondenten werd gevraagd om er maximaal  drie aan te 

vinken. Eén van deze twaalf opties was het unieke antwoord 

‘ik maak me over niets echt zorgen’, aangeduid door 13% 

van de respondenten. Voor de andere freelancers is de 

belangrijkste kopzorg het sociaal statuut van de zelfstan-

dige (bijv. pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid) (43%). 

Op plaats twee staat het vinden van opdrachten en klanten: 

33% vinkt deze optie aan. De financiële en administra-

tieve verplichtingen vanwege de overheid, vervolledigt de 

top drie (27%). Andere belangrijke kopzorgen van freelan-

cers zijn inkomen (22%), de combinatie van werk en privé- 

leven (22%) en de concurrentie tussen freelancers onder-

ling (21%). Daarna volgen wanbetaling door opdrachtge-

vers (17%), steeds goedkopere freelancertarieven (13%), de 

contractvoorwaarden van opdrachtgevers (8%) en tenslotte 

deadlines (6%).

Ambities binnen vijf jaar

6 op 10 (62%) freelancers hoopt binnen vijf jaar nog steeds 

actief te zijn als freelancer. Eén op zes (15%) stelt een onder-

neming met personeel in het vooruitzicht en 4% werkt 

vandaag in bijberoep en hoopt er binnen vijf jaar het hoofd-

beroep van te kunnen maken. De overgrote meerderheid 

ziet zichzelf dus nog als zelfstandige ondernemer werken. 

11% geeft aan dat men binnen vijf jaar niet meer zal werken 

(omwille van pensioen) en 7% vinkte de optie ‘andere’ aan 

(bijvoorbeeld voortdoen in bijberoep, andere freelance 

activiteit verrichten). 2% hoopt op een transitie richting een 

vaste job in loondienst. Deze positieve resultaten zien we 

ook terug in de antwoorden op de vraag ‘Met alles wat u nu 

weet, zou u opnieuw starten als freelancer?’. Hier antwoordt 

(net als in vorige jaren) 89% ja, 3% neen en 8% weet niet.

GRAFIEK 8  Aandeel (%) dat niet akkoord gaat met de instelling

Bron: UNIZO
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Annelies Delmoitié
Freelance Administratie – Podcastmaker 
Salesagent – Ondernemerscoach 

“Ik kan jobhoppen zonder  
effectief te jobhoppen.”

“Ik wil niet kiezen tussen mijn activiteiten. De combinatie creëert mijn liefde voor  

de job. Ik geloof niet in één bepaalde specialiteit. Je moet op meerdere paarden durven wedden. Mijn 

drive is nu eenmaal groot. Aan het begin van mijn freelance-carrière werd ik zelfs ‘Starter van het Jaar’ 

voor UNIZO Antwerpen. Ik wilde uit de ratrace die altijd maar better, harder en faster gaat. De dingen 

doen op mijn manier, daar streef ik naar. En die wens wordt vervuld binnen het statuut freelancer.

Efficiëntie zit in mijn bloed. Mijn liefde voor het ondernemen schemert door in al mijn activiteiten. 

Mijn podcast ‘A-typisch’ is van freelancers voor freelancers. Als ondernemerscoach maak ik de onder-

nemersdroom van een ander mee waar. En als partner van Teamleader zorg ik mee voor eenvoudige en 

duidelijke processen. Mijn focus ligt op diverse gebieden. Mijn podcast zegt het meteen: ik ben atypisch. 

Daar ben ik trots op.

Je mag gerust assertief zijn tijdens je onderhandelingen. Maar zorg dat je niet pusht. Open en  

duidelijke communicatie vermijdt discussies. Behandel samen de verwachtingen en doelstellingen.  

En natuurlijk de prijzen. Als freelancer zorg je er namelijk voor dat je de opdrachtgever meer opbrengt 

dan de kosten die ze in jou steken. Alleen zie ik dat freelancers soms te braaf zijn in hun prijzen.  

Ik indexeer de mijne jaarlijks. Want ook voor freelancers wordt het leven duurder. Wij hebben dus ook 

recht op indexatie zoals werknemers op de payroll.

Als freelancer moet je proactief netwerken. LinkedIn is daarvoor het meest geschikte platform.  

Ik vraag steeds aan mijn opdrachtgevers om een aanbeveling toe te voegen aan mijn profiel. Het is 

interessanter als iemand anders je kwaliteiten benoemd, in plaats van jezelf te verkopen. Dat zorgt ook 

voor voldoende mond-tot-mondreclame. Bij eerdere klanten heb je jezelf al bewezen. Zij gelden als de 

beste referenties. Als een klant lastminute wegvalt, kan je het lege plekje meteen opvullen. De klassieke 

platformen bestaan ook nog, maar daar staat de prijs meestal boven het profiel en de kwaliteiten.

Weet wat je wil. Jouw pitch en businessmodel moeten goed zitten. Dat komt krachtig over bij de 

opdrachtgever. Elk jaar moet je die zaken herbekijken en bijsturen indien nodig. Ik voelde bijvoorbeeld 

dat ik mijn verleden in de sales miste. Salesagent van hangmatten en hangstoelen werd dus een extra 

toevoeging aan mijn freelance-activiteiten. Ik zou geen ander statuut willen. Desondanks enkele 

pijnpunten zoals ziekte-uitkeringen en pensioenen. Maar je goed verzekeren en sparen binnen alle 

mogelijke pensioenpijlers kan al soelaas bieden.”

www.AnDless.biz

  

 

http://www.AnDless.biz
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Tom Ceulemans
Freelance Logistiek Consultant

“De drive van het freelancen 
houdt me scherp.”

“Als logistiek consultant vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Ik heb een heel parcours als 

werknemer afgelegd. Van autotechnieker tot salesagent. Mijn eerdere ervaringen kan ik hier bundelen. 

Door op zelfstandige basis te starten kan ik nu uit elke ervaring een stukje gebruiken. Het technische en 

het commerciële ontmoeten elkaar. En als je het even niet meer weet, schakel je iemand uit je netwerk in. 

Mede-consultants houd ik daarom graag te vriend. We kunnen elkaar ondersteunen.

Ik wil me niet meer één op één verbinden met een firma. Mijn zelfstandigheid is te belangrijk. Een 

werkgever kan alles voor je beslissen. Als freelancer valt die bazenstructuur boven je weg. Je moet enkel 

rekening houden met de klant. Daar draait het ook om tijdens opdrachten: de klant. Dat is het voordeel 

van freelancen, je wordt geen onderdeel van het meubilair binnen een organisatie.

Bij kmo’s word je vaak anders behandeld dan bij grote ondernemingen. Het respect is er veel groter. 

Daarom neem ik graag opdrachten van kmo’s aan. Ze spelen korter op de bal en je bent sneller een deel 

van het team. Hoe groter de onderneming wordt, hoe complexer de zaken. Er kruipt veel meer tijd in 

administratie en voorbereidingen. Bijna elke stap dien je te verantwoorden.

Freelancen is geen onbekend begrip meer. Het aantal initiatieven voor onze doelgroep zijn sterk 

gestegen. Je voelt de appreciatie en ondersteuning elk jaar groeien. Dankzij de netwerkmomenten merk 

je die trend binnen het hele landschap. Waar het om draait is blijven bijleren en jezelf ontplooien. Dat is de 

belangrijkste insteek van ons statuut. Leer nieuwe mensen kennen. Sta open voor nieuwe technologieën 

en zoek naar nieuwe oplossingen. Die ontwikkeling houdt onze sector draaiende.

De onzekerheid waarover gesproken wordt mag je niet zien als onzekerheid. Soms moet je een tandje 

bijsteken, soms kan je wat meer genieten. Zo creëer je de perfecte work-lifebalance. Ik heb dan ook nog 

een gezin. Drukke periodes zijn sowieso van voorbijgaande aard, dat weten zij ook. Als freelancer heb je 

gewoon een compleet andere gedachtegang nodig. Loslaten is daar een essentieel onderdeel van.

Ik zie het als een combo-pakket. Maak een heerlijke saus van je levenservaring, ambitie en jouw 

persoonlijke situatie. Echt iedereen kan het. Zolang je er plezier in vindt. Ikzelf startte op latere leeftijd als 

freelancer. Ik vraag me nog vaak af of ik niet vroeger de sprong had moeten wagen. Aan iedereen die me 

erover aanspreekt zeg ik dus: ‘doen, springen’. Als de ambitie er is, kan niets je in de weg komen te staan. 

En mijn ambitie groeit nog elke dag.”

www.consilution.com

 

http://www.consilution.com
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3 Beleidsaanbevelingen

Freelancers zijn volwaardige zelfstandigen. Ze kiezen doel-

bewust voor dit statuut. Voordelen zoals de persoonlijke 

vrijheid, autonoom kunnen werken, het zelf kiezen van 

opdrachten en het bepalen van de eigen agenda, vormen 

daarbij doorslaggevende argumenten. 

Dat freelancers echte zelfstandigen zijn, blijkt ook uit de 

UNIZO-enquête:

• De redenen om mee te dingen naar een opdracht zijn 

samen te vatten als “passie voor het beroep”. De moge-

lijkheid om de eigen expertise in te kunnen zetten en 

inhoudelijke uitdaging staan voorop. Daarna komt de 

voorkeur voor flexibiliteit en autonomie aan bod.  

• Het overgrote deel van de freelancers wil dan ook binnen 

dit statuut blijven. 8 op 10 freelancers hoopt binnen vijf 

jaar nog steeds actief te zijn als freelancer of stelt een 

onderneming met personeel in het vooruitzicht.

• Op de vraag ‘Met alles wat u nu weet, zou u opnieuw 

starten als freelancer?’, antwoordt 89% ja.

Een freelancer is dus geen werknemer. Het werknemers-

statuut is immers gebaseerd op gezag, leiding en toezicht. 

Begrippen die we niet associëren met freelancers, die vooral 

autonomie en vrije zelforganisatie zoeken. UNIZO verdedigt 

dan ook de filosofie achter de Arbeidsrelatiewet die het 

kader vastlegt om uit te maken of iemand een werknemer 

of een zelfstandige is. Deze wet vertrekt vanuit het prin-

cipe dat de twee partijen zelf de aard van hun arbeidsre-

latie bepalen. Ze beslissen samen op welke manier ze zullen 

samenwerken: met een arbeidsovereenkomst (werknemer) 

of met een aannemingsovereenkomst (zelfstandige samen-

werking). Als zij kiezen voor een zelfstandige samenwerking 

moet die keuze uiteraard wel aansluiten bij de werkelijke 

situatie. Voor een zelfstandige samenwerking is het dus 

belangrijk dat de zelfstandige ook werkelijk zelfstandig kan 

werken. Om de gezagsrelatie te beoordelen worden er vier 

algemene criteria gehanteerd: (1) de wil van de partijen, 

(2) de vrijheid van organisatie van de werktijd, (3) de vrij-

heid van organisatie van het werk en (4) de mogelijkheid 

een hiërarchische controle uit te oefenen. Deze elementen 

dienen ervoor om de ondergeschiktheid te bepalen, maar 

sluiten niet uit dat er bij een zelfstandige overeenkomst ook 

afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de te pres-

teren uren en de inhoud van het werk.  

Een aanpassing van de Arbeidsrelatiewet met de bedoe-

ling om freelancers onder het werknemersstatuut onder 

te brengen, zou dan ook nefast zijn. Dit zou een inbreuk 

vormen op de keuze van de freelancers en hun opdrachtge-

vers om via het zelfstandigenstatuut te werken. Bovendien 

zou het de autonome en flexibele manier van werken van 

freelancers beknotten en vaak zelfs onmogelijk maken. 

Tenslotte zou de kostprijs van hun werk sterk stijgen als 

gevolg van de toepassing van verschillende arbeids-

rechtelijke regels en de heffing van de werkgevers- en 

werk nemersbijdragen. Dit zou het economisch weefsel 

be schadigen. Volgens het rapport ‘Uitzendarbeid en Flexi-

biliteit’ van de Stichting Innovatie en Arbeid zet ongeveer 

30% van de kmo’s in Vlaanderen freelancers in. Onder grote 

ondernemingen (minstens 200 werknemers) is dit percen-

tage zelfs 50%.

Geen tussenstatuut voor freelancers

Op basis van de keuze die freelancers zelf maken voor het 

zelfstandigenstatuut ziet UNIZO ook geen meerwaarde in 

één of andere vorm van tussenstatuut, waarbij elementen 

van het werknemers- en het zelfstandigenstelsel met elkaar 

worden gecombineerd. 

De creatie van een tussenstatuut roept immers allerlei 

praktische problemen op. Zo zal het zeer moeilijk zijn 

om te bepalen welke personen onder dit tussensta-

tuut moeten vallen. Alle zelfstandigen zonder personeel, 

ongeacht de sector waarin ze werken? Wat met freelan-

cers die via een vennootschap werken? Wat met freelan-

cers die veel verschillende opdrachtgevers of kortlopende 

contracten hebben? Wie is in dat geval de ‘opdrachtgever’ 

die verantwoordelijk moet worden gesteld? Welke bijko-

mende rechten en verplichtingen zijn aan dit tussenstatuut 

verbonden? Welke bijdragen moeten worden betaald? Hoe 

het onderscheid met een werknemer of een zelfstandige 

verantwoorden? 

UNIZO is overigens van mening dat het sociaal statuut van 

alle zelfstandigen moet worden verbeterd en niet enkel van 

een specifieke groep. Daarnaast moet ook het arbeidsrecht 

algemeen versoepeld worden om meer flexibiliteit voor alle 

werkgevers en werknemers toe te laten.
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3.1 Verbetering sociaal statuut

43% van de freelancers geeft aan dat het zelfstandigen-

statuut (pensioen, arbeidsongeschiktheid) één van hun 

belangrijkste kopzorgen is. Ze zijn bij UNIZO aan het juiste 

adres om hun belangen op dit vlak te verdedigen. 

Voor UNIZO is de verbetering van het sociaal statuut van alle 

zelfstandigen, inclusief voor de freelancers, een absolute 

topprioriteit. Zelfstandigen dragen enorm veel bij aan onze 

economie en onze samenleving. Ze zorgen voor hun eigen 

job en voor die van hun werknemers. Ze creëren hierdoor 

welvaart en welzijn op een brede schaal. Het is niet meer 

dan fair dat ze dan een gelijkaardige sociale bescherming 

krijgen met respect voor de eigenheid van het stelsel en de 

prioriteiten die de zelfstandigen zelf naar voren schuiven. 

We merken dat de overheid, op vraag van UNIZO, de 

laatste jaren meer inzet op het toekennen van meer sociale 

beschermingen voor zelfstandigen. UNIZO wil dat deze 

positieve trend zich voortzet en ondersteunt de vraag van 

de freelancers om het sociaal statuut van de zelfstandigen 

verder te versterken.  Daarbij zijn er verschillende prio-

riteiten. Ten eerste een  versterking van het pensioen. 

Ten tweede het toekennen van arbeidsongeschiktheids-

uitkeringen die gebaseerd zijn op het vroegere inkomen (in 

plaats van het huidige forfaitaire bedrag) en ten derde een 

betere bescherming tegen economische moeilijkheden en 

werkloosheid in geval van stopzetting.

3.2 Bescherming in de 
B2B-relatie

Het vinden van nieuwe opdrachten behoort al enkele jaren 

tot de één van de grootste kopzorgen van freelancers (1 

op 3 freelancers). De meeste opdrachtgevers zijn zich hier 

van bewust, waardoor er soms sprake is van een oneven-

wicht in onderhandelingsmacht. Dit kan zich vertalen in 

erg eenzijdige en soms zelfs onrechtmatige contractuele 

voorwaarden. Dit blijkt ook uit onze bevraging: maar liefst 

71% van de freelancers geeft aan dat een samenwer-

kingsovereenkomst al wel eens een onevenwichtige clau-

sule bevatte. Bij onevenwichtige clausules kan worden 

gedacht aan een eenzijdig evaluatierecht voor de opdracht-

gever van het geleverde werk, beperkingen van bepaalde 

contractuele rechten van de freelancer, verregaande niet- 

concurrentiebedingen, een onredelijk korte opzegtermijn 

of een onmiddellijke stopzetting van het contract in geval 

van arbeidsongeschiktheid en bedingen die schijnzelf-

standigheid kunnen doen vermoeden (bijvoorbeeld i.v.m. 

vakantiedagen). 

UNIZO pleit al geruime tijd voor een betere bescherming 

van de zwakkere onderhandelingspartner in B2B-relaties. 

Dit heeft ook daadwerkelijk geleid tot nieuwe wetgeving, 

waarbij onder andere wordt voorzien in de sanctionering 

van gevallen van machtsmisbruik en ook in een lijst van 

verboden onrechtmatige bedingen en verboden markt-

praktijken. UNIZO zal erop toezien dat via deze wetgeving 

ook alle misbruiken ten aanzien van freelancers kunnen 

worden aangepakt en waar nodig, vragen tot bijsturing. 

Hoewel deze wetgeving zeker een preventieve werking 

heeft, leert de praktijk dat de ongelijke machtspositie freel-

ancers er vaak van weerhoudt om te protesteren of in 

rechte op te treden ten aanzien van de opdrachtgever. Om 

die reden staat UNIZO ook in nauw contact met de verschil-

lende handhavingsautoriteiten (zoals de Economische 

Inspectie en de Belgische mededingingsautoriteit) om 

bepaalde gangbare praktijken aan te kaarten zodat deze 

instanties ook ambtshalve kunnen optreden zonder dat de 

vertrouwelijkheid van concrete zaken in het gedrang komt. 

3.3 Verstrenging wetgeving 
rond betaaltermijnen en 
aanscherpen betalingsbevel

Freelancers kunnen cashflowproblemen ondervinden door 

lange betaaltermijnen of laattijdige betaling van facturen. 

Ook deze zijn vaak te wijten aan een onevenwicht in 

machtspositie en bijgevolg een gebrek aan onderhande-

lingsmacht ten opzichte van de opdrachtgever (een andere 

onderneming of overheidsinstantie). Dit vormt al jaren een 

acuut probleem en ook dit jaar geeft maar liefst 1 op 3 free-

lancers aan dat ze al ervaring hadden met niet-tijdige en/of 

incorrecte betalingen. 

Op aandringen van UNIZO werd op 16 juli 2021 een wets-

voorstel goedgekeurd dat de betaaltermijn tussen onderne-

mingen onderling, maar ook ten aanzien van de overheid, 

beperkt tot maximaal 60 dagen. Bovendien werden via 

dezelfde wetswijziging een heel aantal achterpoortjes 

gesloten, die alsnog een langere betalingstermijn met zich 

meebrachten: 



• Een eventuele extra controletermijn van de factuur mag 

niet leiden tot een latere betaling dan 60 dagen na leve-

ring van goederen of diensten

• Ook kan niet langer worden gedraald met het aanleveren 

van bijvoorbeeld een PO-nummer. Alle nodige stukken 

voor de opmaak van een factuur moeten voortaan 

worden aangeleverd ten laatste op het moment van de 

levering van producten of diensten. 

• Tot slot worden ook contractuele afspraken over de 

ontvangstdatum van de factuur verboden en zullen inte-

resten en forfaitaire schadevergoedingen automatisch 

verschuldigd zijn bij laattijdige betaling.

Deze wetswijziging trad in werking op 1 februari 2022 en 

moet een belangrijke extra bescherming bieden voor vele 

freelancers. UNIZO blijft daarnaast echter ijveren voor 

een werkelijke betalingsnorm van maximaal 30 dagen ten 

opzichte van freelancers, waar slechts in uitzonderlijke situ-

aties van kan worden afgeweken. 

Wel moet worden vastgesteld – net zoals bij andere onev-

enwichtige clausules – dat de stap voor vele freelancers 

te groot is om bij wanbetaling effectief te protesteren bij 

de opdrachtgever en desnoods in rechte op te treden. 

UNIZO pleit daarom voor een verdere wetsaanpassing 

waardoor de Economische Inspectie de bevoegdheid krijgt 

om ambtshalve onderzoek te doen naar het betaalgedrag 

van bepaalde (grote) opdrachtgevers. Klachten die UNIZO 

dan ontvangt, kan zij dan groeperen en op anonieme basis 

doorgeven aan de Economische Inspectie die vervolgens 

een eigen onderzoek kan opstarten, zonder de vertrouweli-

jkheid in het gedrang te brengen van individuele zaken.
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BIJLAGE 
NACEBEL-codes voor selectie freelanceractiviteiten

NACEBEL-code Omschrijving

1813 Prepress- & premediadiensten

59 Productie van film, video en tv-programma's; Geluidsopnamen

62 IT-diensten

63 Webbedrijven

66210, 66220, 66290 Diensten inzake risico-analyse en verzekeringen

70210 Adviesbureaus op het gebied van public-relations en communicatie

70220 Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer

7112 Ingenieurs (zonder landmeters)

73 Reclamewezen & marktonderzoek

74 Fotografen, vertalers, tolken, designers

78 Human relations consultancy

8211 Administratieve diensten voor kantoren

829 Zakelijke dienstverlening

855 Onderwijsdiensten

90 Creatieve activiteiten, kunst en amusement

95 Reparatie van computers & elektronica

77400, 58210, 58290 Overige






