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1. INLEIDING
Freelancers nemen steeds verschillende gedaantes aan om opdrachten tot een goed einde te kunnen
brengen. Een dynamische attitude, creativiteit en flexibiliteit typeren hun werkzaamheden. Ze hebben
ook geen andere keuze: er is nu eenmaal geen grote machine die achter de freelancer staat om
tegenslagen op te vangen of het pad te effenen. Nee, een freelancer moet zijn eigen boontjes zien te
doppen. Dit betekent niet dat freelancers wat aan de rand van onze economie actief zijn of een weinig
benijdenswaardige rol vervullen. Integendeel. De vrijheid om autonome beslissingen te nemen en een
afwisselend carrièrepad te bewandelen zijn net de belangrijkste redenen waarom iemand ervoor kiest
om als freelancer aan de slag te gaan. Freelancen zit trouwens in de lift. Dit blijkt onder andere uit de
stijging van het aantal freelancers met 9,0% ten opzichte van vorig jaar. Ook uit de Startersatlas 2017
van UNIZO blijkt dat zakelijke dienstverlening sedert een aantal jaren de ranglijst aanvoert van
sectoren met het hoogste aantal startende eenmanszaken/vennootschappen.
Freelancers vinden we echter in alle takken van de economie. Ze kunnen actief zijn als consultant,
grafisch vormgever, vertaler, copywriter, fotograaf, informaticus, coach, enzovoort. Ze kunnen lokaal
gevestigd zijn en tegelijk toch klanten hebben over de hele wereld. Ze kunnen actief zijn in
verschillende bedrijven, sectoren of plaatsen. Dit laat freelancers toe om zaken te zien of te verbinden
die anderen veel minder zien. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Ondanks hun groeiend economisch belang is er tot op vandaag weinig onderzoek beschikbaar over ‘de
freelancer’1. Het is dan ook geen apart juridisch statuut. Toch is dit geen belemmerende factor voor
hun toenemend economisch belang. Freelancen is hip. Er zijn dan ook een aantal elementen die in de
kaart van freelancers spelen. Voor veel freelancers volstaat het om gewapend met een laptop, een
smartphone en een internetverbinding autonoom aan de slag te gaan. Geen dure aankoop dus van
machines of bedrijfsgebouwen en ook geen grote onderhandelingen met geldschieters om die te
overtuigen van de slaagkansen van een nieuw project. Opstarten kan snel en eenvoudig. Tegelijkertijd
maakt het internet het mogelijk om het zoeken en vinden van een freelancer te vereenvoudigen en
het bereik van de freelancer te vergroten, ook al neemt de concurrentie er ook mee toe. Voor de
opdrachtgever of klant is dit uiteraard positief: meer keuze tegen betere prijzen. Voor de freelancer
zelf betekent het eens te meer dat ze flexibiliteit, creativiteit en dynamiek hoog in het vaandel moeten
dragen.
Gegeven het toenemend belang van freelancers wil UNIZO hun rol beter in kaart brengen. Daarom
publiceren we voor het derde jaar op rij het onderzoeksrapport ‘Freelancer Focus’. Eerst brengen we
de definitie van een freelancer in herinnering. Daarna brengen we, op basis van cijfers van Graydon
Belgium nv, in kaart hoe groot de groep van freelancers is in Vlaanderen en Brussel, welk juridisch
statuut ze hebben en in welke sectoren ze actief zijn. We brengen ook een blik van binnenuit aan de
hand van een enquête die UNIZO organiseerde en waaraan 574 freelancers aan deelnamen. Daarbij
focussen we op diverse thema’s zoals de klantenportefeuille, de organisatie van het werk, de typische
1

Een uitzondering is het onderzoek “Freelancers in Vlaanderen” van de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid dat in
het najaar van 2017 gepubliceerd zal worden.
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kopzorgen, de ambities en het zelfstandigenstatuut. Tot slot geven we een overzicht van de activiteiten
die UNIZO ontplooit om de groep van freelancers te ondersteunen en formuleren we een aantal
beleidsaanbevelingen.
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2. WIE IS DE FREELANCER?
2.1. DEFINITIE FREELANCER
UNIZO definieert een freelancer als “een ondernemer zonder personeel die hoofdzakelijk in een
business-to-business (B2B) context diensten 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 personeel 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 freelancer kan
ook zowel zelfstandige in hoofdberoep als in bijberoep zijn. Een freelancer kan bijvoorbeeld starten in
bijberoep om dan – eens er voldoende opdrachten zijn – door te groeien naar freelancer in
hoofdberoep. 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 binnen een B2B-context. De grens
tussen B2B en business-to-consumer (B2C) is echter niet altijd duidelijk. Het is perfect mogelijk dat een
zelfstandige diensten levert aan zowel particulieren als aan bedrijven. 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 freelancer werkt niet in vast
dienstverband maar is actief voor diverse opdrachtgevers en zal dus ook diverse opdrachten vervullen.
De opdrachten kunnen elkaar opvolgen of gecombineerd worden. Als een freelancer voor een lange
periode voor dezelfde opdrachtgever werkt bestaat de kans dat er sprake is van schijnzelfstandigheid.
Een essentiële voorwaarde om te kunnen spreken van freelanceactiviteiten 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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2.2. FREELANCERS IN VLAANDEREN EN BRUSSEL
We verwezen eerder al naar de Startersatlas 2017 waaruit blijkt dat de meeste bedrijven starten in de
dienstensector (34.220 van de 89.777 starters in 2016, ofwel 38%) en dat binnen deze groep de
zakelijke dienstverlening het populairst is met in totaal voor België 8.829 starters in 2016. Dit is
bovendien een sterke stijging ten opzichte van de situatie in 2006 toen er 6.125 starters werden geteld
binnen de subsector zakelijke dienstverlening. Deze cijfers geven dan wel een eerste indicatie van de
populariteit van freelancen, ze geven geen precies beeld over het aantal freelancers zelf.
Een freelancer is dan ook geen officieel statuut en dus zijn er geen officiële cijfers beschikbaar over
hoeveel freelancers er nu juist actief zijn in België en zijn gewesten. Om een inschatting te kunnen
maken van hoeveel zelfstandigen actief zijn als freelancer maken we een selectie van een aantal
specifieke NACE-codes die traditioneel sterk gelinkt zijn met het uitvoeren van freelanceactiviteiten.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn ICT-diensten, consultancy en adviesbureaus, premediadiensten,
fotografen, tolken, sport- en gezondheidscoaches, enzovoort. De volledige lijst van de NACE-codes die
we in rekening brengen is opgenomen in bijlage 1. Binnen deze sectoren selecteren we vervolgens
eenmanszaken en vennootschapen zonder personeel.
Op basis van deze selectiecriteria waren er in Vlaanderen in augustus 2017 119.435 freelancers actief.
Dit is een stijging met 9,0% ten opzichte van 2016 toen we op een totaal 109.539 freelancers kwamen
en 14,9% ten opzichte van 2015 toen we 103.767 freelancers telden. Het gros van deze freelancers zijn
actief via een eenmanszaak (55.003) of via een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(BVBA) (29.479). Op de derde en vierde plaats staan respectievelijk de commanditaire vennootschap
(COMV) met 9.233 ondernemingen en de eenmansvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(EVBA) met 8.495 ondernemingen. Ten opzichte van vorig jaar zien we geen spectaculaire evoluties
met betrekking tot de juridische vorm.

Tabel 1: Aantal freelancers in Vlaanderen volgens juridische vorm (absoluut en relatief), 2017
Juridische vorm
Aantal
Eenmanszaak
55.003 (46,1%)
Vennootschap
64.432 (53,9%)
BVBA
29.479 (24,7%)
COMV
9.233 (7,7%)
EVBA
8.495 (7,1%)
Overige*
8.273 (6,9%)
VOF
3.844 (3,2%)
NV
3.719 (3,1%)
CVBA
675 (0,6%)
COMA
255 (0,2%)
CVOH
235 (0,2%)
SVBA
178 (0,2%)
Totaal
119.435
Bron: Graydon Belgium nv, bewerking door UNIZO; * minder courante vennootschappen, verenigingen, parastatalen.
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Als we de opsplitsing maken volgens sector wordt meteen duidelijk dat het gros van de freelancers
zich situeert binnen de NACE-codes 70220 en 70210 “Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer”
en “Adviesbureaus op het gebied van public-relations en communicatie” (30.754), code 62 “IT-diensten”
(14.568) en code 90 “Creatieve activiteiten, kunst en amusement” (13.322). Als we deze drie grootste
groepen samentellen komen we tot een cijfer van 58.644 freelancers (49,1% van het totaal). Twee
andere grote subsectoren met meer dan 10.000 freelancers zijn de fotografen, tolken, vertalers en
designers (NACE-code 74) met 12.073 freelancers en onderwijsdienstverleners (NACE-code 855) met
11.359 freelancers.
Zoals blijkt uit onderstaande grafiek stijgt het aantal freelancers ten opzichte van 2016 in quasi elke
sector. De hoogste stijging wordt opgetekend bij de onderwijsdiensten (+16,3%). Ook de sectoren
fotografen, vertalers, tolken en designers (+12,2%) en de adviesbureaus op het gebied van publicrelations en communicatie stijgen significant (+12,2%).
Grafiek 1: Aantal freelancers in Vlaanderen volgens activiteit, 2015-2017

Bron: Graydon Belgium nv, bewerking door UNIZO; * NACE-codes 77400, 58210 en 58290.

In Brussel waren er in augustus 2017 28.362 freelancers actief. De verdeling over bovenstaande
sectoren in gelijkaardig aan die van Vlaanderen (zie tabel 2). Met betrekking tot de juridische vorm
organiseerde 41% van de Brusselse freelancers zijn activiteiten via een eenmanszaak.
Zetten we het aantal freelancers af tegenover het totale aantal KMO’s in België (1.067.240 in 2015
volgens het laatste KMO-Rapport2), dan komen we tot een verhouding van 18%3. Voor Vlaanderen is
dit 20%, voor Brussel 23% en voor Wallonië 16%. In werkelijkheid zullen deze percentages
2
3

https://www.unizo.be/sites/default/files/graydon_-_kmo_rapport_belgie_2016_nl_final_0.pdf
In Wallonië waren er in augustus 2017 46.596 freelancers actief (57% eenmanszaken).
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waarschijnlijk iets lager liggen: het aantal KMO’s in België en de gewesten is sinds 2006 elk jaar telkens
gestegen en dus zullen de totalen in 2017 hoger liggen dan de cijfers die nu gebruikt zijn.

Tabel 2: Aantal freelancers in Brussel volgens NACE-code (absoluut en relatief), 2017
Code
Omschrijving
Aantal
1813
Prepress- & premediadiensten
413 (1,5%)
59
Productie van film, video en tv-programma's;
1.072 (3,8%)
Geluidsopnamen
62
IT-diensten
3.619 (12,8%)
63
Webbedrijven
918 (3,2%)
66210, 66220, 66290
Diensten inzake risicoanalyse en verzekeringen
542 (1,9%)
70210
Adviesbureaus op het gebied van public-relations en
1.841 (6,5%)
communicatie
70220
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer
6.265 (22,1%)
7112
Ingenieurs (zonder landmeters)
660 (2,3%)
73
Reclamewezen & marktonderzoek
1.989 (7,0%)
74
Fotografen, vertalers, tolken, designers
2.481 (8,8%)
78
Human relations consultancy
250 (0,9%)
8211
Administratieve diensten voor kantoren
400 (1,4%)
829
Zakelijke dienstverlening
1.277 (4,5%)
855
Onderwijsdiensten
2.984 (10,5%)
90
Creatieve activiteiten, kunst en amusement
3.148 (11,1%)
95
Reparatie van computers & elektronica
388 (1,4%)
77400, 58210, 58290
Overige*
115 (0,4%)
Bron: Graydon Belgium nv, bewerking door UNIZO; * minder courante vennootschappen, verenigingen, parastatalen.

Pagina 10 van 28

3. INKIJK IN DE REALITEIT VAN DE FREELANCER
UNIZO voerde tussen 22 augustus en 5 september 2017 een bevraging uit onder freelancers om meer
inzicht te krijgen in hun dagdagelijkse werkzaamheden. In totaal antwoordden 574 respondenten
positief op de vraag of zij voldoen aan de UNIZO-definitie van een freelancer, namelijk “een
ondernemer zonder personeel die hoofdzakelijk in een B2B-context diensten verleent op basis van
tijdelijke contracten of projecten”. Het is dus deze groep van zelfstandigen die zichzelf bestempelen
als een freelancer waarop onderstaande bevindingen van toepassing zijn. Waar mogelijk vergelijken
we deze nieuwe resultaten met de gegevens die we in de voorbije jaren hebben verzameld.

3.1. PROFIEL VAN DE RESPONDENTEN
Geslacht? Ongeveer twee op drie freelancers (69%) is een man, 31% is een vrouw. In vergelijking met
2016 zit het aantal vrouwelijk freelancers in de lift – toen was hun aandeel 24%. In 2015 was dit 28%.
Leeftijd? Net als vorig jaar is 62% van de respondenten tussen 35 en 54 jaar oud. Binnen deze grenzen
zien we wel een groter aandeel van 45-54-jarigen (en een kleiner aandeel van 35-44-jarigen) in
vergelijking met 2016 en 2015. 14% is tussen 25 en 34 jaar oud en minder dan 1% is jonger dan 25.
Bijna een kwart (23%) van de respondenten is ouder dan 55.

Grafiek 2: Verdeling respondenten volgens leeftijd, 2015-2017

Bron: UNIZO.
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Hoe lang actief als freelancer? Slechts 5% van de respondenten is nog in opstart of zeer recent
begonnen (minder dan 1 jaar geleden). 30% van de respondenten is tussen de 1 en 5 jaar actief, 29%
tussen de 5 en 10 jaar en 25% tussen de 10 en 20 jaar. 11% is langer dan 20 jaar actief als freelancer.

Grafiek 3: Verdeling respondenten volgens aantal jaar actief als freelancer, 2015-2017

Bron: UNIZO.

Hoofd- of bijberoep? 83% van de freelancers werkt als zelfstandige in hoofdberoep, 17% als
zelfstandige in bijberoep.
Eenmanszaak of vennootschap? 58% van de respondenten voert zijn freelanceactiviteiten uit via een
vennootschap en 42% doet dit via een eenmanszaak. Deze verhouding is in lijn met de cijfers van
Graydon Belgium nv. Wanneer we deze percentages kruisen met de juridische vorm van de zaak, het
bedrijf of de praktijk, dan bekomen we volgende tabel:

Hoofdberoep
Bijberoep
Totaal

Tabel 3: Kruistabel zelfstandigenstatuut en juridische vorm
Eenmanszaak
Vennootschap
163 (28,4%)
314 (54,7%)
79 (13,8%)
18 (3,1%)
242 (42,2%)
332 (57,8%)

Totaal
477 (83,1%)
97 (16,9%)
574

Bron: UNIZO.

Soort freelanceropdrachten? Freelancers voeren zeer gevarieerde opdrachten uit. Om een minimum
aan orde te creëren in deze wirwar gaven we bij de vraag “welk soort freelanceropdrachten voert u
voornamelijk uit” een aantal antwoordopties mee die betrekking hebben op de aard van de activiteit,
eerder dan op de precieze inhoud ervan. Met een aandeel 33% voert het merendeel van de freelancers
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technische of ICT-opdrachten uit (bijv. architectuur, engineering, logistiek, applicaties, website). Op de
tweede plaats staat business consultancy met een aandeel van 26% (bijv. marketing, financieel,
accounting). 19% van de respondenten voert intellectuele opdrachten uit (bijv. vertaling, copywriting,
grafische vormgeving) en 13% creatieve opdrachten (bijv. regisseur, mode, fotografie). Zorg en welzijn
tenslotte haalt een aandeel van 9% (bijv. coach, specialist, lesgever). De verdeling van het aantal
mannen en vrouwen over deze vijf types van opdrachten is gelijkaardig.
Maken we een onderscheid tussen meer specifieke freelanceractiviteiten (in de enquête gaven we 22
verschillende mogelijkheden mee), dan halen drie groepen een aandeel van rond de 10%: web-, appen/of software programmatie (12%), management consultancy (10%) en project management (9%).
De andere activiteiten (bijv. human resource consultancy en interim management, copywriting of
redactie, audiovisuele diensten, administratie/office management) halen veelal een aandeel van 4%
of minder. De categorie met het grootste aandeel is ‘andere’. Hierbij vulden de respondenten zelf een
specificatie in. Dit toont de verscheidenheid van mogelijke activiteiten aan.

Grafiek 4: Verdeling freelancers volgens activiteit, 2017

Bron: UNIZO; * bijv. kwaliteitsauditeur, cybersecurity expert, kledingontwerper.
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3.2. FINANCIËLE PRESTATIES EN KLANTENPORTEFEUILLE
Verrekening vergoeding? 41% van de freelancers rekent een uurtarief aan, 36% verrekent per halve
of hele dag, 19% rekent forfaitprijzen per type opdracht aan en 4% rekent per maand aan.
Uurtarief? In 2017 rekent drie op vier (72%) freelancers een uurtarief aan tussen 30 en 90 euro
(exclusief btw). Het aandeel freelancers dat minder dan 30 euro per uur aanrekent is gelijk aan 4%, iets
minder dan in 2016 (5%) en 2015 (7%). Het aandeel freelancers dat een uurtarief aanrekent van meer
dan 90 euro is gestegen van 17% van de freelancers in 2016 tot 23% in 2017.
Kijken we naar de verdeling van de respondenten volgens uurtarief en soort freelanceropdracht, dan
zien we interessante verschillen. Freelancers die zorg en welzijnsopdrachten vervullen of aan business
consultancy doen zijn sterk vertegenwoordigd in de uurtariefcategorieën vanaf €111/uur. Creatieve
opdrachten komen voor in elke categorie van uurtarieven terwijl de kostprijs van intellectuele
opdrachten in veel gevallen minder dan €70/uur bedraagt.

Grafiek 5: Verdeling freelancers volgens uurtarief en soort freelanceropdracht, 2017
100%
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Bron: UNIZO; in de enquête was er ook de antwoordoptie ‘weet niet/geef ik liever niet door’ bij de vraag over het uurtarief
(exclusief btw). De percentages hierboven zijn herrekend zonder deze categorie.

Met betrekking tot de verdeling van mannelijke en vrouwelijke freelancers over de uurtarieven zijn er
twee interessante vaststellingen. Enerzijds zijn vrouwen meer vertegenwoordigd in de uurtarieven
minder dan €50 per uur. In 2017 rekenen 22% mannelijke en 45% vrouwelijke freelancers minder dan
€50 per uur aan. In 2016 was dit niet anders. Anderzijds rekenen er evenveel mannelijke en vrouwelijke
freelancers meer dan €110 aan: telkens 9% in 2017 en in 2016. Deze gegevens hebben we niet verder
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opgedeeld naar soort freelanceropdracht omdat er dan te weinig observaties zijn per categorie4. Maar
zoals reeds aangegeven is de verdeling van het aantal mannen en vrouwen over de vijf
freelanceropdrachten vrij gelijkaardig.

Grafiek 6: Verdeling freelancers volgens uurtarief en geslacht, 2016 en 2017

Bron: UNIZO

Bruto jaaromzet? Als we de geschatte bruto jaaromzet bekijken blijkt eens te meer de sterke variatie
onder freelancers. 1 op 5 (20%) freelancers haalt een bruto jaaromzet van minder dan €40.000. 15%
haalt een bruto jaaromzet dat meer dan €150.000. De meerderheid boekt dus een omzet tussen de
€40.000 en €150.000. Met 29% is de categorie €100.000-€150.000 het best vertegenwoordigd.

4

Een statistische stelregel is dat het

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑔𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒ë𝑛

groter dan 10 moet zijn om een robuuste, relevante

vergelijking tussen de categorieën te doen. Een opdeling naar geslacht (2 categorieën), uurtarief (9) en soort
opdracht (5) betekent dat er 90 categorieën zijn.
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In onderstaande grafiek tonen we de verdeling van de bruto jaaromzet voor vier aparte categorieën:
hoofdberoepers, bijberoepers, eenmanszaak en vennootschap. Voor elk van deze categorieën is de
som 100%.
Grafiek 7: Verdeling respondenten volgens jaaromzet en zelfstandigenstatuut en juridische vorm, 2017

Bron: UNIZO.

Tevredenheid over inkomen? De hoogte van de bruto jaaromzet is één zaak, maar het is tevens
interessant om na te gaan in welke mate de freelancer erin slaagt om met dit inkomen rond te komen.
Globaal ziet het plaatje er positief uit: 56% verdient goed tot zeer goed en maakt zich geen zorgen
terwijl 30% net genoeg verdient om rond te komen. 14% geeft aan te weinig te verdienen en verwacht
in de toekomst financiële problemen (waarvan 2% reeds in de financiële problemen zit).
Vrouwelijke freelancers geven vaker aan dat ze problemen hebben om rond te komen: 18% verdient
te weinig en 2% veel te weinig (tezamen dus 20% of één op vijf). Dit tegenover respectievelijk 9% en
2% van de mannelijke freelancers (tezamen dus 11% of één op tien). Verder zegt 64% mannelijke
freelancers goed of zeer goed te verdienen tegenover 39% vrouwelijk freelancers.
We zien geen opvallende verbanden tussen de tevredenheid over het inkomen en hoe lang men actief
is als freelancer. Een uitzondering zijn freelancers die in opstart zijn: hier geeft 60% aan te weinig te
verdienen (40% verdient goed).
Aantal klanten? De freelancers in hoofdberoep hebben in 57% van de gevallen 1 tot 5 klanten op
jaarbasis. 13% van die groep heeft slechts 1 klant op jaarbasis. Freelancers met weinig (1 tot 5) klanten
op jaarbasis vervullen meestal technische of ICT-opdrachten doen. Voorts heeft 19% van de freelancers
in hoofdberoep 6 tot 10 klanten per jaar. Voor de categorie 11 tot 20 is dat percentage gelijk aan 14%.
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10% heeft meer dan 20 klanten per jaar – hier gaat het voornamelijk om fotografen, vertalers, tolken,
coaches en grafische vormgevers (intellectuele en creatieve opdrachten).

Grafiek 8: Verdeling respondenten volgens aantal klanten op jaarbasis en volgens
freelanceropdracht, 2017
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Bron: UNIZO
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3.3. ORGANISATIE VAN DE ACTIVITEITEN
Locatie werkplek? We bevroegen ook de locatie waar freelancers werken. Respondenten dienden een
percentage van 100% te verdelen over vijf mogelijke locaties: bij de klant, in een kantoor thuis, in een
eigen kantoor buitenshuis, in een publieke ruimte en in een shared office/(co)workingspace. Hierbij
hebben we enkel de resultaten van de freelancers in hoofdberoep weerhouden. Met betrekking tot de
drie laatste opties zien we dat het overgrote merendeel van de freelancers deze locaties niet gebruikt
als werkplek: respectievelijk 91%, 81% en 94% werkt nooit (0% van de tijd) in een eigen kantoor
buitenshuis, een publieke ruimte of een gedeelde ruimte. Freelancers die dat wel doen spenderen er
gemiddeld niet meer dan 30% van hun werktijd. Werken bij de klant en van thuis uit zijn dus de meest
populaire locaties. Iets minder dan de helft van de freelancers (45%) werkt tot 70% van de werktijd bij
de klant. In 2016 werden gelijkaardige patronen opgetekend. In onderstaande grafiek tonen we de
verdeling voor hoofd- én bijberoepers.

Grafiek 9: Verdeling tijdsbesteding volgens locatie werkplek, 2017

Bron: UNIZO

Gebruik van online media? LinkedIn is met voorsprong de meest gebruikte vorm van sociale media
onder de freelancers in het kader van zijn of haar professionele activiteiten. Liefst drie kwart (75%) van
de freelancers is actief op LinkedIn. Een eigen website is het tweede belangrijkste kanaal voor
freelancers, zij het een pak minder in vergelijking met LinkedIn met een aandeel van 58%. Facebook
staat op plaats drie: 28% van de respondenten maakt gebruik van een persoonlijk Facebook-profiel om
de activiteiten te promoten en 28% maakt gebruik van een Facebook-bedrijfspagina. Twitter haalt een
aandeel van 19% – vorig jaar was dit nog 13%. Ongeveer 1 op 10 freelancers is ook actief op Instagram,
WhatsApp of Pinterest. Opvallend is ook dat 11% aangeeft professioneel geen gebruik te maken van
eender welke vorm van sociale media – dit is wel minder dan de 13% in 2016 en 17% in 2015.
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Vinden van nieuwe klanten? Het belangrijkste kanaal om nieuwe klanten te vinden is met voorsprong
het eigen netwerk (88%). Ook in 2015 (85%) en 2016 (91%) was dit het populairste kanaal. Dit kanaal
wordt gevolgd door bestaande klanten (68%) en tussenpersonen of bemiddelaars (45%). Daarnaast
vinden freelancers ook nieuwe opdrachten via netwerkactiviteiten (30%) en de eigen website (21%).
Het belang van sociale media neemt opnieuw toe: van 19% in 2015 over 22% in 2016 naar 29% in 2017.
Slechts een beperkt aantal freelancers vindt nieuwe klanten of opdrachten via online job platformen
(15%). 9% reageert op ‘gewone’ vacatures.

Grafiek 10: Percentage freelancers dat gebruik maakt van een bepaald kanaal om klanten te vinden,
2015-2017

Bron: UNIZO; * bijv. familieleden

Samenwerking met andere freelancers? 59% van de freelancers geeft aan samen te werken met
andere freelancers: 46% op een projectgebonden manier, 5% op een structurele manier (bijv. via een
coöperatieve of een gezamenlijke koepel) en 8% door delen van opdrachten uit te besteden. We
vroegen ook (via een open vraag) wat de voornaamste reden is voor een samenwerking. Een veelvuldig
opgegeven antwoord is “kruisbestuiving”: door de combinatie van specialisaties of expertises en het
samenbrengen van creatieve ideeën kan men de opdracht sneller en efficiënter vervullen.
Schriftelijke contracten? 54% van de freelancers werkt altijd met schriftelijke contracten en 29% doet
dit enkel wanneer het om lange termijn opdrachten gaat. Dit betekent dat 17% niet met schriftelijke
contracten werkt. Vorig jaar werkte nog 20% van de freelancers zonder een schriftelijk contract.
Wanneer we een onderscheid maken tussen hoofd- en bijberoepers dan wijzigen deze percentages zo
goed als niet.
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3.4. KOPZORGEN EN AMBITIES
Kopzorgen? De belangrijkste kopzorg voor de meeste freelancers is, net als vorig jaar, het vinden van
nieuwe opdrachten. 46% van de respondenten geeft aan hier van wakker te liggen. Andere belangrijke
problemen waar freelancers over klagen zijn de financiële lasten opgelegd door de overheid (38%) en
hun sociaal statuut (38%). De top vijf wordt vervolledigd door de combinatie werk-privé (28%) en het
feit dat opdrachtgevers steeds lagere tarieven eisen (25%). Opvallend is dat deze top vijf ten opzichte
van vorig jaar niet is gewijzigd. Freelancers maken zich het minste zorgen over de contractvoorwaarden
van opdrachtgevers (4%).
Ambities binnen 5 jaar? Twee op drie (66%) freelancers in hoofdberoep geeft aan binnen 5 jaar nog
steeds als freelancer actief te willen zijn. Eén op vijf (21%) stelt een onderneming met personeel in het
vooruitzicht – in 2016 gaf een kwart van de respondenten dit antwoord. De overgrote meerderheid
ziet zichzelf dus nog als zelfstandige werken. 6% voorziet niet meer professioneel actief te zijn omwille
van pensioen bijvoorbeeld. Slechts 2% verwacht tegen dan de overstap gemaakt te hebben naar een
job als loontrekkende in dienstverband. Opvallend: van de respondenten die freelancen in bijberoep
geeft 29% aan hier binnen de 5 jaar zijn of haar hoofdberoep van te willen maken. Vorig jaar gaf 42%
bijberoepers aan te willen freelancen binnen 10 jaar.

Grafiek 11: Verdeling respondenten in hoofdberoep volgens ambities op 5 jaar, 2017
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3.5. SOCIALE ZEKERHEID
Voor het eerst peilden we ook naar de mening van
freelancers over hun sociaal statuut als zelfstandige
in hoofd- of bijberoep. Enkel diegenen die positief
antwoordden op de vraag of het sociaal statuut van
zelfstandigen moet verbeteren, kregen de vervolgvragen
over de bereidheid om in ruil meer sociale bijdragen
te betalen, de gelijkschakelijking met het statuut van
werknemers en de specifieke aspecten die moeten
worden verbeterd.

Welke aspecten van het sociaal statuut moeten bij prioriteit worden verbeterd?
Investeringen in veiligheid en gezondheid

10%

Regelingen zware beroepen

11%
13%
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40%
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4. BELEIDSAANBEVELINGEN
Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers en inzichten vormen freelancers een belangrijke groep van
zelfstandigen. Met onderstaande beleidsaanbevelingen tracht UNIZO het werkleven van freelancers te
verbeteren.

4.1. VERBETERING SOCIAAL STATUUT
Freelancers zijn echte zelfstandigen
Freelancers zijn zelfstandigen in hart en nieren. Ze kiezen doelbewust voor dit statuut. Voordelen zoals
de persoonlijke vrijheid en 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 antwoorden op vragen naar hun toekomstplannen. Amper 2%
ambieert uiteindelijk een job als werknemer, 63% wil actief blijven als freelancer en 19% hoopt binnen
afzienbare tijd zelf personeel in dienst te hebben.
Deze vaststelling staat in schril contrast met de stelling van sommigen, waaronder vakbonden, dat
freelancers voornamelijk schijnzelfstandigen zijn die gedwongen worden om als zelfstandige te werken.
UNIZO verzet zich tegen die redenering en verdedigt de filosofie achter de Arbeidsrelatiewet die het
kader vastlegt om uit te maken of iemand een werknemer, dan wel een zelfstandige is. Deze wet
vertrekt vanuit de kwalificatie die de partijen zelf aan hun arbeidsrelatie geven. Als zij kiezen voor een
zelfstandige samenwerking kan deze kwalificatie maar terzijde worden geschoven wanneer de
feitelijke situatie een zelfstandigenstatuut uitsluit. Deze beoordeling gebeurt in principe op basis van
vier algemene criteria, namelijk (1) de wil van de partijen, (2) de vrijheid van organisatie van de werktijd,
(3) de vrijheid van organisatie van het werk en (4) de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te
oefenen. Afspraken over te presteren uren en de inhoud van het werk staan daarbij op zich niet haaks
op een zelfstandige samenwerking.
Een aanpassing van de Arbeidsrelatiewet met de bedoeling 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 opdrachtgevers om via het zelfstandigenstatuut te werken. Bovendien zou
het huidig arbeidsrechtelijk kader de autonome manier van werken van freelancers beknotten en vaak
zelfs onmogelijk maken. Ten slotte zou de kostprijs van hun werk sterk stijgen als gevolg van de
toepassing van verschillende arbeidsrechtelijke regels en de heffing van de werkgevers- en
werknemersbijdragen. Dit zou het economisch weefsel beschadigen. Volgens het rapport
Uitzendarbeid en Flexibiliteit5 van de Stichting Innovatie en Arbeid (2017) zet ongeveer 30% van de
KMO’s in Vlaanderen freelancers in. De verhouding tussen freelancers en vaste werknemers bedraagt
in de micro-ondernemingen (1 tot 9 werknemers) zelfs 55%.

5

Zie https://www.serv.be/stichting/publicatie/uitzendarbeid-en-flexibiliteit.
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Geen tussenstatuut voor freelancers
Op basis van de keuze die freelancers zelf maken voor het zelfstandigenstatuut ziet UNIZO 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 vragen en praktische problemen op. Zo zou het
zeer moeilijk zijn om te bepalen welke personen onder dit tussenstatuut moeten vallen. Alle
zelfstandigen zonder personeel, ongeacht de sector waarin ze werken? Wat met freelancers die via
een vennootschap werken? Wat met freelancers die veel verschillende opdrachtgevers of kortlopende
contracten hebben? Wie is in dat geval de “opdrachtgever” die verantwoordelijk moet worden
gesteld? Welke bijkomende 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 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.
Verbetering van het zelfstandigenstatuut
UNIZO strijdt onafgebroken voor een verbetering van het sociaal statuut van alle zelfstandigen,
inclusief de freelancers. De zwakkere sociale bescherming van zelfstandigen in vergelijking met andere
groepen in de samenleving stuit op meer en meer protest. 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.
UNIZO ondersteunt de vraag van de freelancers dan ook om het sociaal statuut van de zelfstandigen
verder te harmoniseren richting de sociale bescherming die werknemers en werklozen genieten.
Prioriteiten daarbij zijn een verdere verbetering van de pensioenberekening van de zelfstandigen, het
uitbouwen van een betere bescherming tegen economische moeilijkheden en werkloosheid en het
toekennen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die gebaseerd zijn op het vroegere inkomen (in
plaats van het huidige forfaitaire bedrag).
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4.2. BESCHERMING IN B2B-RELATIES
Het vinden van opdrachten is reeds enkele jaren op rij de grootste kopzorg van freelancers. Men kan
zich dus inbeelden dat freelancers doorgaans enorm blij zijn als ze een opdracht bij een grote firma in
de wacht kunnen slepen. Freelancers hebben echter vaak de (juridische) knowhow noch de financiële
middelen om in te gaan tegen de eisen van grote spelers. Deze contracten, waarbij opdrachtgevers
eenzijdig tarieven en andere voorwaarden opleggen, kunnen problematisch zijn voor freelancers.
Regelmatig krijgen freelancers door grote opdrachtgevers zeer lage tarieven en standaardcontracten
voorgelegd; te nemen of te laten. In die B2B-contracten zien we niet zelden onevenwichtige clausules
opduiken, zoals een niet-concurrentiebeding, de automatische overdracht van intellectuele
eigendomsrechten, onmiddellijke stopzetting van het contract in geval van arbeidsongeschiktheid en
bedingen van zaken die schijnzelfstandigheid kunnen doen vermoeden (bijv. vakantiedagen). Men
spreekt ook wel van zogenaamde ‘wurgcontracten’.
UNIZO pleit al geruime tijd voor een betere bescherming van de zwakkere onderhandelingspartner in
B2B-relaties: freelancers hebben nood aan betere beschermingsregels. De overheid zou bepaalde
clausules expliciet kunnen verbieden in freelancecontracten. Via een zwarte lijst van verboden
bedingen kan vermeden worden dat freelancers hun eigen doodvonnis tekenen. Indien een
opdrachtgever dan toch een verboden clausule of een onrechtmatig beding gebruikt, dan moet die
van rechtswege nietig worden verklaard.
Bij het opstellen van deze beschermingsregels is een sectorspecifieke aanpak aangewezen.
Representatieve sectororganisaties zouden hierover het gesprek moeten kunnen aangaan met de
grote opdrachtgevers en/of de grote digitale platformen. UNIZO zou binnen dit kader ook graag zien
dat in sommige sectoren dwingende afspraken over minimumtarieven kunnen worden gemaakt.
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4.3. VERSTRENGING WETGEVING ROND BETALINGSTERMIJNEN EN AANSCHERPEN
BETALINGSBEVEL
De problematiek van laattijdige betaling en/of wanbetaling blijft nog steeds groot. Volgens de laatste
cijfers van Graydon6 wordt 68% of twee op drie facturen binnen de afgesproken termijn betaald. 8%
van de facturen is meer dan 90 dagen na vervaldatum nog niet betaald. Dat is al een hele verbetering
sinds de zwarte jaren van de crisis, maar nog verre van voldoende.
Het eerste element van het probleem ligt volgens UNIZO in de achterpoortjes die de wet toelaat bij de
vaststelling van de betalingstermijn. De regel is dat een betalingstermijn maximaal 30 dagen mag
bedragen. Maar door de vele uitzonderingen kan die regel zonder veel moeite omzeild worden en
blijven betalingstermijn tot 90 dagen, 120 dagen of zelfs langer mogelijk. Anderzijds mag een te strenge
regelgeving ook het vlotte handelsverkeer niet in de weg staan. UNIZO stelt daarom voor om wettelijk
vast te leggen dat een contractuele uitbreiding van de 30-dagen termijn (het voorzien van een periode
om een factuur te controleren), wel mogelijk moet zijn, maar dat de totale betalingstermijn in dat geval
nooit langer dan 60 dagen kan zijn.
Daarnaast moet de wetgeving op het betalingsbevel worden aangescherpt. Zo moet het initiatief
kunnen uitgaan van de schuldeiser zelf, en niet noodzakelijk van diens advocaat. Daarnaast moet het
betalingsbevel gebruikt kunnen worden tegen overheden en tegen consumenten.

6

Zie https://graydon.be/sites/graydon/files/uploads/GraydonBE_Studie-Betaalgedrag-Q3-2016.pdf
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5. UNIZO STEUNT EN STIMULEERT FREELANCE
ONDERNEMEN
Dat steeds meer mensen hun professionele loopbaan invullen als freelanceondernemer is UNIZO niet
ontgaan. Als ondernemersorganisatie lanceerde UNIZO al in 2011 de ‘Week van de Freelancer’. Vanaf
dit jaar lanceren we ons jaarlijks onderzoeksrapport tijdens de ‘Europese Week van de Freelancer’.
Sinds enkele jaren worden in verschillende Europese landen op verschillende tijdstippen freelancers in
de kijker gezet. In 2016 ontstond echter de idee om dit op Europees niveau te organiseren tijdens
eenzelfde week, namelijk de ‘European Freelancer Week’ (EFW). In verschillende Europese steden
zullen tijdens de EFW evenementen worden georganiseerd met één hoofddoel voor ogen: freelancers
samenbrengen ‘to inspire, connect, learn, promote, co-create and get active’.
Meer info: http://freelancers-europe.org/.
In de Freelancer Focus 2017 komen we naar buiten met nieuw cijfermateriaal en de belangrijkste
beleidsaanbevelingen, maar we geven ook een overzicht van het uitgebreide UNIZO-aanbod voor
freelancers.

5.1. ‘LOVE TO BE FREE’-AANBOD
In januari 2014 breidde UNIZO haar freelancer-werking uit onder de noemer ‘Love to be Free’. Deze
werking is vooral gericht op aanbieden van advies, ondersteuning en B2B-opportuniteiten. Een
belangrijk onderdeel van deze werking is de online community website www.lovetobefree.be waarop
freelancers een profiel kunnen aanmaken om gebruik te maken van het aanbod.
Via de website en facebookpagina van Love to be Free proberen we een aantal zaken te realiseren. In
de eerste plaats is het een manier om te weten te komen wat er leeft bij freelancers, zodat UNIZO als
ondernemersorganisatie de belangen kan verdedigen van deze groeiende groep van zelfstandigen.
Daarnaast proberen we via deze weg advies, ondersteuning en begeleiding te bieden omdat we
merken dat hier een grote vraag naar is. Tenslotte creëren we een netwerk waar freelancers worden
samengebracht, elkaar inspireren en van elkaar leren.
Op regelmatige tijdstippen organiseren we webinars voor freelancers. Webinars zijn online seminaries
over allerhande topics, waarbij deelnemers via internet de presentatie kunnen volgen. Ze horen en
zien de spreker en diens presentatie, en kunnen via een chat- en pollsysteem in interactie treden met
de spreker en de andere deelnemers. Alle vorige webinars kunnen herbekeken worden via de webinarbibliotheek. Verder zijn er ook handige tools zoals een nacalculator en een tarieventool.
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
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verder te groeien en zullen niet stilzitten om nog meer in te zetten op de belangen van de freelancers.
In 2018 willen we voornamelijk onze focus leggen op drie thema’s: digitalisering, internationalisering
en co-working en -creatie. Op basis van deze thema’s zal UNIZO haar aanbod steeds aanpassen en
verder uitbreiden.
Hebt u vragen of suggesties over de Love to be Free werking? ‘Feel free’ om ons te contacteren via
freelancers@unizo.be.

5.2. ALGEMEEN UNIZO-AANBOD
Als netwerkorganisatie zet UNIZO in op fysieke ontmoetingen tussen freelancers. Zo organiseren we
regelmatig ‘Out Of Office’ events in coworkingspaces waar een boeiende freelancer wordt uitgenodigd
als spreker. Freelancers die lid zijn bij UNIZO informeren we verder ook via sociale media, mailings en
nieuwsbrieven.
UNIZO biedt ook heel wat diensten aan waar leden gebruik van kunnen maken:
• Persoonlijk advies via de UNIZO Ondernemerslijn,
• Toegang tot het volledige kennisnet,
• Gratis aanmanings- en incassodienst,
• Modelbrieven en contracten,
• De UNIZO legale scan om contracten juridisch te screenen,
• Voordelige juridische bijstand,
• Gratis adviespockets over tal van thema’s,
• Voordelen en kortingen bij onze partners,
• Maandelijks ZO-Magazine.
In de toekomst willen wij blijven inzetten op partnerships met andere organisaties omdat hier tal van
voordelen aan verbonden zijn zoals een groter bereik en het delen van kennis. Wij willen graag samen
werken aan Belgische freelancewereld.
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6. BIJLAGE
6.1. BIJLAGE 1: NACE-CODES VOOR SELECTIE FREELANCERACTIVITEITEN
NACE-code
1813
59
62
63
66210, 66220, 66290
70210
70220
7112
73
74
78
8211
829
855
90
95
77400, 58210, 58290

Omschrijving
Prepress- & premediadiensten
Productie van film, video en tv-programma's; Geluidsopnamen
IT-diensten
Webbedrijven
Diensten inzake risico-analyse en verzekeringen
Adviesbureaus op het gebied van public-relations en communicatie
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer
Ingenieurs (zonder landmeters)
Reclamewezen & marktonderzoek
Fotografen, vertalers, tolken, designers
Human relations consultancy
Administratieve diensten voor kantoren
Zakelijke dienstverlening
Onderwijsdiensten
Creatieve activiteiten, kunst en amusement
Reparatie van computers & elektronica
Overige*

Ter info: het gemiddeld aantal eenmanszaken en vennootschapen zonder personeel in deze categorieën op het totaal
aantal bedrijven is gelijk aan 86%.
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