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VOORWOORD

“Freelancers: vele
gedaanten, maar vooral
volbloed zelfstandigen”
Met trots stel ik onze inmiddels zevende ‘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. Met dit rapport
scheppen we daar klaarheid in, met een overzicht van tendensen en
evoluties, van sectoren waarin freelancers actief zijn tot hoe ze hun job
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en statuut ervaren.
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Eén ding staat voor UNIZO in elk geval vast, in weerwil van de discussies
die sommigen daarover willen openen: freelancers 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 verschillende UNIZO-enquêtes, waarin 84% van de freelancers aangeeft dat
met alles wat men nu weet, opnieuw zou starten als freelancer. Om die
reden 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 vormgever, vertaler, copywriter, fotograaf, informaticus,
gezondheidscoach, enzovoort. Ze kunnen
lokaal gevestigd zijn en tegelijk 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. Freelancen zit trouwens al
enkele jaren in de lift. In augustus 2021
waren er 185.343 freelancers actief in
Vlaanderen en Brussel. Dat is 5% meer dan
één jaar eerder. Voor Vlaanderen gaat
het om een stijging van 18% op drie jaar
tijd: van 127.277 freelancers in 2018 naar
150.143 in 2021. Je leest er alle details over
verder in dit rapport.
Maar beginnen doen we met een overzicht
van de activiteiten die UNIZO ontplooit
om de groeiende groep van freelancers
te ondersteunen. Daarna brengen we, op
basis van cijfers van Graydon Belgium,
in kaart hoe groot de groep van freelancers is in Vlaanderen en Brussel, voor
welke juridische vorm deze ondernemers
opteren en in welke sectoren ze actief
zijn. Tot slot brengen we een boeiende
inkijk in het freelancersbestaan, op basis
van een enquête die UNIZO organiseerde
tussen 29 juli en 12 augustus 2021 en waar
320 freelancers aan deelnamen. Kortom:
heel veel boeiende informatie dus. Zo leert
je de freelancers écht kennen.

Met ondernemende groet,
Danny Van Assche
GEDELEGEERD BESTUURDER UNIZO

1 UNIZO ondersteunt
freelancers

Dat steeds meer mensen hun professionele loopbaan invullen als freelanceondernemer is UNIZO niet ontgaan. Vanuit UNIZO streven we ernaar om hier een antwoord
op te bieden.
Via de vernieuwde website (www.unizo.be/freelance)
en facebookpagina (www.facebook.com/LoveToBeFree)
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 bieden we via
deze wegen advies, ondersteuning en begeleiding omdat
we merken dat hier een grote vraag naar is.
Ten slotte creëren we een netwerk waar freelancers worden
samengebracht, elkaar inspireren en van elkaar leren. Dat
deden we het afgelopen jaar onder meer op de Freelance
Friday
(www.unizo.be/freelance-friday-jouw-onlineadviesdag). Tijdens vijf online adviesdagen geven we daar
een antwoord op de vijf grootste kopzorgen van onze
free
lancers aan de hand van handige tips & tricks, live
chat met experten, livestream webinars en getuigenissen, interessante content en veel meer. Verder vieren
we jaarlijks de Dag van de Freelancer (www.dagvandefreelancer.be) tijdens een inspirerend netwerkevent. En
uiteraard kan je dagelijks terecht op tal van (netwerk)activiteiten (www.unizo.be/activiteiten) in jouw buurt.
Er zijn ook handige digitale tools (www.unizo.be/tools)
beschikbaar zoals de Legal Scan en de Uurtarief-berekenaar
of
modelcontracten
(https://www.unizo.be/tools/
modelbrieven-en-contracten) 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
samenwerken met andere bedrijven 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.
Heb je vragen of suggesties over het Love to be freeaanbod? ‘Feel free’ om ons te contacteren via freelancers@
unizo.be.

1.2. Algemeen UNIZO-aanbod
Freelancers en opdrachtgevers die UNIZO-lid zijn informeren we verder via sociale media, mailing en nieuwsbrieven. 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
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1.1. UNIZO Love to be Free
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DE O P DR ACHTG E VE R

Joris Zwaenepoel
Softwareontwikkelaar

“Flexibiliteit en gespecialiseerde kennis”
Kmo’s in de Vlaamse Ardennen en omgeving die voor hun automatisering
van productie of administratie software op maat zoeken, kunnen daarvoor
terecht bij IT-partner I-solv-IT van Joris Zwaenepoel: “Wij zorgen voor oplossingen
waarmee kmo’s tijd kunnen winnen en efficiënter te werk te gaan: klantenbeheer, order- en
magazijnbeheer, koppelingen tussen software en machines, … Die kmo’s hebben geen behoefte aan
omslachtige en dure ERP- of SAP-pakketten en komen dan bij mij terecht, vaak voor een langdurig
project dat jaren doorloopt.”
“Om het groeiend aantal opdrachten te kunnen bolwerken werk ik al ruim vier jaar regelmatig samen
met een drietal freelancers, een noodzakelijke buffer om pieken op te vangen, in bepaalde periodes
zelfs genoeg voor een halftijdse job. Mijn softwareontwikkelaars moeten wel de nodige ervaring hebben met Microsoft Tools. Zo werk ik vaak met een bachelor toegepaste informatica, die net besloten
had zelfstandig te worden, en voor wie een samenwerking voor een paar dagen per week welkom was
om mee te starten.”
“Als je een paar keer samengewerkt hebt en het klikt, dan weet je wat je aan mekaar hebt en hoef je
volgende keer ook niet meer te discussiëren over de prijs voorbeeld. Heb je anderzijds de ervaring dat
het niet zo klikt, dan heb je geen last van een opzegtermijn en hoef je die freelancer niet terug te bellen
voor een volgend project. Anderzijds kan het gebeuren dat je dringend iemand nodig hebt, terwijl die
juist fulltime bezig is, want er is veel werk in deze sector. Die flexibiliteit is hoe dan ook een groot voordeel van werken met freelancers, gespecialiseerde kennis is een andere troef. Als een opdrachtgever
bijvoorbeeld nood heeft aan een specifieke app voor zijn bedrijfsprocessen bel ik mijn gespecialiseerde
appbouwer, in de plaats van mezelf daarin te gaan verdiepen om bij te blijven.”
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“Ikzelf mag mij nu geen freelancer meer noemen, sinds ik door het toegenomen werk zelf iemand in
dienst heb genomen en mijn kantoor niet langer de woonkamer is, maar een eigen bureau in Avelgem.
Misschien had ik die aanwerving vroeger moeten doen, want voor langere projecten kan het prijskaartje
serieus oplopen. Aanwerven kan goedkoper zijn dan twee jaar aan een stuk drie dagen een freelancer
betalen. Maar dat is het lastige: inschatten wanneer je genoeg werk hebt om die stap te durven zetten.
Zoals het nu loopt zal ik zeker een beroep blijven doen op freelancers, want ik ben daar heel tevreden
over. Ik zou zelfs op zoek gaan naar opdrachten om hen werk te kunnen geven. Tijdens de coronaperiode was er wel een terughoudendheid bij ondernemers om te durven investeren en liepen de aanvragen duidelijk terug, maar ik verwacht dat we dat nu ruimschoots gaan inhalen.”
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2 Freelancers
2.1 Definitie

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 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 duidelijk. Het
is ook perfect mogelijk dat een freelancer diensten levert
aan zowel particulieren als bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan
een yogacoach die privéles geeft aan particulieren, maar
daarnaast ook met bedrijven samenwerkt om groepslessen
yoga op het werk te organiseren. 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.
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.

2.2 Aantal freelancers in
Vlaanderen en Brussel
Freelancende zelfstandigen hebben geen apart statuut en
dus zijn er geen officiële cijfers beschikbaar over hoeveel
freelancers er precies actief zijn in België. Om toch een inschatting te maken, maken we een selectie van een aantal 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 (voor het zevende jaar op rij) 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 88%.
Op basis van deze selectiecriteria waren er in Vlaanderen in
augustus 2021 150.143 freelancers actief. Dit is een stijging
met 5% ten opzichte 2020 en 37% op vijf jaar tijd. Het gros
van de freelancers is actief via een eenmanszaak (45%) of
via een besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) (34%). In Brussel tellen we 35.200 freelancers, een
stijging van 6% ten opzichte van een jaar eerder. 41% van
hen werkte via een eenmanszaak.
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UNIZO definieert een freelancer als “een ondernemer zonder personeel die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend in
een business-to-business (b2b) context zakelijke diensten verleent en dit op basis van tijdelijke contracten,
opdrachten of projecten.”

7

TABEL 1 Aantal freelancers in Vlaanderen en Brussel en jaar-op-jaar evolutie (%)
2021

2020

2019

2018

2017

2016

Vlaanderen

150.143
(5,4%)

142.446
(5,0%)

135.710
(6,6%)

127.277
(6,6%)

119.435
(9,0%)

109.539
(5,6%)

Brussel

35.200
(5,5%)

33.360
(4,4%)

31.945
(5,0%)

30.420
(7,3%)

28.362
-

-

Totaal

185.343
(5,4%)

175.806
(4,9%)

167.655
(6,3%)

157.697
(6,7%)

147.797
-

-

Bron: Graydon Belgium nv, bewerking door UNIZO.

Als we voor Vlaanderen 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 (PR) en communicatie” (aandeel van 26%), code 62 “IT-diensten” (13%) en
code 90 “Creatieve activiteiten, kunst en amusement” (10%).
Samengeteld situeert 49% van alle Vlaamse freelanceractiviteiten zich in deze sectoren. We zien gelijkaardige patronen
in Brussel.

Zoals blijkt uit onderstaande grafieken stijgt het aantal freelancers ten opzichte van 2020 in quasi elke sector. Zowel in
Vlaanderen (+10%) als in Brussel (+40%) zien we de grootste
stijging in de sector administratieve diensten voor kantoren
(NACE-code 82111).

GRAFIEK 1 Aantal freelancers in Vlaanderen volgens nace-code, 2020-2021
2021

2020

Overige*
Reparatie van computers & elektronica
Creatieve activiteiten, kunst en amusement
Onderwijsdiensten
Zakelijke dienstverlening
Administratieve diensten voor kantoren
Human relations consultancy
Fotografen, vertalers, tolken, designers
Reclamewezen & marktonderzoek
Ingenieurs (zonder landmeters)
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer
Adviesbureaus op het gebied van PR en communicatie
Diensten inzake risico-analyse en verzekeringen
Webbedrijven
IT-diensten
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Productie van film, video en tv; Geluidsopnamen
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Bron: Graydon Belgium, bewerking door UNIZO. * NACE-codes 77400, 58210 en 58290.
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GRAFIEK 2 Aantal freelancers in Brussel volgens nace-code, 2020-2021
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Ingenieurs (zonder landmeters)
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer
Adviesbureaus op het gebied van PR en communicatie
Diensten inzake risico-analyse en verzekeringen
Webbedrijven
IT-diensten
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Bron: Graydon Belgium, bewerking door UNIZO. * NACE-codes 77400, 58210 en 58290.

2.3 Profiel van de freelancers
UNIZO voerde tussen 29 juli en 12 augustus 2021 een
bevraging uit onder freelancer-leden om meer inzicht te
krijgen in hun dagelijkse werkzaamheden en de impact van
de coronacrisis. In totaal namen 320 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?”.

GRAFIEK 3 Leeftijd freelancers, 2019-2021
2021

2020

2019

45% ---------------------------------------------------------------------------------------------------40% ---------------------------------------------------------------------------------------------------35% ---------------------------------------------------------------------------------------------------30% ---------------------------------------------------------------------------------------------------25% ---------------------------------------------------------------------------------------------------20% ---------------------------------------------------------------------------------------------------15% ---------------------------------------------------------------------------------------------------10% ---------------------------------------------------------------------------------------------------5% -----------------------------------------------------------------------------------------------------0% -----------------------------------------------------------------------------------------------------< 25
25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 65
> 65
leeftijd
Bron: UNIZO
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Geslacht en leeftijd
75% van de freelancers is een man, 25% is een vrouw. Het
aandeel freelancers dat ouder is dan 55 jaar, is 41% tegenover 32% vorig jaar. 8% is tussen 25 en 34 jaar en 0,5% van
de respondenten is jonger dan 25. De meerderheid (51%) is
tussen 35 en 54 jaar oud.
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Master/doctoraat
Bachelor
Technisch of beroepssecundair onderwijs
Algemeen of kunstsecundair onderwijs
Lager secundair onderwijs
Schooldiploma
(1e tot 3e middelbaar)
Bron: UNIZO
Op de vraag “Wat is uw hoogst behaalde schooldiploma?”
antwoordt 30% een bachelor en 51% een master of doctoraat. 8 op 10 freelancers zijn dus langgeschoold.

GRAFIEK 4 Hoogst behaalde schooldiploma freelancers
2%
4%

Statuut en juridische vorm
89% van de freelancers werkt als zelfstandige in hoofdberoep, 11% als zelfstandige in bijberoep. 68% voert zijn
freelanceactiviteiten uit via een vennootschap en 32% doet
dit via een eenmanszaak. Deze verhoudingen wijzigen zo
goed als niet ten opzichte van vorige jaren. Wanneer we het
zelfstandigenstatuut kruisen met de juridische vorm van de
onderneming, dan bekomen we onderstaande tabel.

12%

52%
30%

TABEL 2 Kruistabel zelfstandigenstatuut en juridische vorm

Eenmanszaak

Vennootschap

Totaal

25%

64%

89%

7%

4%

11%

32%

68%

100%

Master/doctoraat
Hoofdberoep

Bachelor
Technisch of beroepssecundair onderwijs

Bijberoep
Totaal

Algemeen of kunstsecundair onderwijs
Lager secundair onderwijs
(1e tot 3e middelbaar)

Bron: UNIZO

Bron: UNIZO

Status op de arbeidsmarkt voor men begon als
freelancer
Vooraleer men startte als freelancer, was 3 op 4 (74%)
tewerkgesteld als werknemer. 6% van de freelancers was
voordien student, 5% was werkzoekende, 10% was reeds
actief als zelfstandige en 5% was ambtenaar.

F RE EL A NC ER F O C US 2 02 1

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. Het gemiddelde bedraagt 11 jaar. 6% is 1 jaar actief als freelancer en 9% 2 jaar.
41% van de respondenten is maximaal 5 jaar actief als free
lancer. 1 op 5 (19%) is maar liefst 20 jaar of langer actief als
freelancer.
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Locatie waar men het meeste van de tijd werkt
Voor de coronacrisis werkte 23% gewoonlijk van thuis uit en
2 op 3 (65%) deed dat bij de klant. Momenteel is die verhouding omgedraaid: 67% van de freelancers werkt gewoonlijk
van thuis uit en 23% werkt bij de opdrachtgever. 8% heeft
een eigen kantoor buitenhuis. Een coworkingspace of
publieke ruimte als werklocatie zijn minder courant.

GRAFIEK 5 Voornaamste werklocatie

1%

Momenteel
67%

8%

1%
23%

Voor de coronacrisis 1%
TABEL 2 Kruistabel zelfstandigenstatuut en juridische vorm
23%
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8% 3%
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25%
64%
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Bijberoep
7%
4%
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Publieke ruimte (bijv. café)
Totaal
32%
68%
Bij de klant

80
Totaal

100

89%
11%
100%
Bron: UNIZO

Julie Van Weehaeghe
freelance Social Media - Foodie - Blogger

“Die vrijheid heb ik nodig
om creatief te zijn”

“Ik hou van gezond en veel eten. Het liefst zou ik een hele dag door eten. Tegen taart
zeg ik nooit nee. Ik sport om te eten en eet om te sporten!” Zo staat het op mijn website en zo is
het bij mij begonnen, als blogger van lekkere gerechtjes onder de naam ‘de Hapjesprinses’. Maar door
die blog ben ik gaan beseffen dat de sociale media eigenlijk ‘mijn ding’ waren. Als er zoveel respons
komt op iets wat maar een hobby is zonder commerciële bedoelingen, begin je na te denken of je daar
ook de kost mee kan verdienen.
Ik geef marketingadvies en coaching aan ondernemers, doorgaans eenmanszaken die met voeding en
gezondheid bezig zijn. Ik help hen vooral met hun online zichtbaarheid en digitale marketing. Ondertussen heb ik al heel wat campagnes opgezet. Soms betekent dat artikels schrijven, bij anderen beheer
ik de social media-kanalen. Doorgaans ben ik met een klant of vijf tegelijk bezig, voor een korte of langere duur: dat kan net zo goed een workshop of adviesgesprek van één dag als een driemaandelijkse
begeleiding zijn.
Uiteraard gebruik ik die online marketingtechnieken ook om zelf nieuwe klanten binnen te halen, en
dat werkt uitstekend via Instagram. Mond-tot-mondreclame werkt ook online, als ze mij taggen in hun
verhaal. De prijssetting is niet altijd makkelijk. Ik baseer me vooral op de tijd die ik er insteek. Discussiëren over tarieven doe ik niet, dan heb ik liever dat ze elders gaan, maar dat is meestal geen probleem.
Daarnaast richt ik me ook op particuliere klanten, niet alleen met lekkere recepten, ook met voedingsadvies. Uit de feedback van klanten blijken die meestal te werken, al kan je geen garanties geven.
Ik blijf bijleren en opleidingen volgen over alles wat met gezonde voeding te maken heeft.

De onzekerheid blijft natuurlijk een nadeel: gaan we deze maand in de webshop evenveel verkopen
als de vorige maand? Toch zou ik niet meer overwegen in loondienst te werken, of een aantal dagen
in de week voor een vaste opdrachtgever. Daarvoor is mijn vrijheid me te lief. Die heb ik ook nodig om
creatief te kunnen zijn. Andere nadelen zijn de administratie die je er moet bijnemen en de fiscus die
toch met een flink stuk van je inkomen gaat lopen. Als werknemer kreeg ik altijd terug van de belastingen. Nu is het altijd bijbetalen.”
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Freelancer zijn, nu toch al ruim vijf jaar, vind ik nog altijd superleuk. Net als zovelen breng ik het
grootste deel van mijn tijd door aan het scherm van mijn onmisbare Macbook. Ook de klanten zijn
het communiceren met zoomsessies al gewend. Dat je overdag geen collega’s rond je hebt, vind ik
niet zo’n probleem, als je daarnaast een gevuld sociaal leven hebt. Het is wel belangrijk wat structuur
te brengen in je werkdagen: maandag is meestal mijn ‘content dag’ om te schrijven, dinsdag en donderdag zijn meer coachingdagen, op woensdag en vrijdag probeer ik meetings en ook wat tijd voor
persoonlijke ontwikkeling te plannen. De vrijheid om je dagen in te delen zie ik als een voordeel om te
combineren met een gezin met kinderen.
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Tom Segers
Stabiliteitsingenieur

“Vertrouwen is het belangrijkste”
“Wat architecten tekenen, zorg ik dat het ook blijft staan”, omschrijft Tom Segers
bij wijze van boutade zijn activiteit op z’n website. Als ingenieur stabiliteit doet hij
vanuit zijn kantoor Crecocon in Tervuren, stabiliteitsstudies van gebouwen. Dat kan zowel
gaan over nieuwbouw, in samenwerking met de bouwheer, architect, aannemer…, als over controles
van bestaande gebouwen op hun stabiliteit.
“Een beetje afhankelijk van de piekperiodes in het werk doe ik normaal bijna maandelijks een beroep
op freelance medewerkers, in hoofdzaak bouwkundig tekenaars die het technisch tekenwerk verzorgen als ik daar zelf niet veel tijd voor heb. Dat zijn daarom geen fulltime freelancers, maar bijvoorbeeld
ook mensen van een architectenbureau die dat na hun uren doen. Ik bezorg hen de nodige info en
verder werken ze op basis van de architectuurplannen. Helaas was er in de voorbije lockdownperiode
veel minder werk om stabiliteitscontroles te gaan doen bij vaste klanten, in bijvoorbeeld winkels, magazijnen of andere publieke gebouwen. Onder de geldende lockdownregels was dat vaak niet mogelijk
en moest ik dat uitstellen. Uiteraard ga je als het kalm is geen tekenwerk uitbesteden om inmiddels zelf
met je duimen te zitten draaien.”
“In uitzonderlijke gevallen, hooguit enkele keren per jaar, heb ik behoefte aan expertise over heel
specifieke aspecten van stabiliteit, bijvoorbeeld betononderzoek, grondmechanica of dergelijke. Dan
kan het zijn dat een meer gespecialiseerde collega-ingenieur freelance advies geeft of ik een beroep
doe op een gespecialiseerd bedrijf.”
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“De basis van een goeie relatie met freelance medewerkers is toch wel vertrouwen, en dat bouw je
geleidelijk op, eerst met wat kleinere projecten, tot je weet dat je met zo iemand overweg kan. Als je
zoals ik al 27 jaar in dit beroep actief bent, waarvan 7 jaar zelfstandig, heb je wel de nodige vaste contacten bij wie je altijd terecht kan, die ook de licenties voor de peperdure tekenprogramma’s in huis
hebben en van wie je het uurtarief kent.”
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“Werken met freelancers verloopt bij mij zo goed als probleemloos, omdat ik mensen kies die hun job
graag en goed doen. Meer werk voor freelancers lijkt op zich een goeie zaak, maar daarachter zit toch
de problematiek van noodgedwongen uitbesteden. Door de torenhoge loonkost kan ik zelf geen personeel, zelfs part time, in dienst nemen. Het is al moeilijk genoeg om mezelf een normaal maandloon
uit te betalen. Kijk, dit is een kennisberoep. Software is duur en constant bijscholen is een noodzaak
en die uren kan je niet aanrekenen. Je vindt geen goede expert onder de 100 euro per uur + btw. Een
bedrijf kan die kost nog inbrengen, maar voor een particulier is dat verschrikkelijk veel geld. Helaas hou
je daarvan maar weinig over. Als je arbeid zo zwaar belast, kan je toch niet verbaasd zijn dat er enerzijds
werkloosheid is en dat mensen toch vaak niet anders kunnen dan als freelancer aan de slag gaan.”

2.4 Werksituatie
Impact van de coronacrisis
De grootste impact van de veiligheidsmaatregelen situeert
zich op vlak van pendelen en sociaal contact: telkens 7 op 10
freelancers rapporteert een daling van de pendeltijd en het
sociaal contact met opdrachtgevers (en hun werknemers).

Ongeveer 1 op 3 meldt ook een daling van het werkplezier,
minder balans tussen werk en privé en meer werkdruk. 4
op 10 kon ook minder vaak een opleiding, cursus of seminarie volgen en 31% meldt een daling van de werkzekerheid.
62% werkt vaker van thuis uit (zie ook grafiek 5).

GRAFIEK 6 Impact van de coronacrisis op de werksituatie
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Impact coronacrisis op het aantal opdrachten
Op de vraag “Zijn uw samenwerkingsverbanden veranderd
door de coronacrisis?” antwoordt 51% of 1 op 2 freelancers
dat ze grotendeels hetzelfde gebleven zijn. 33% of 1 op 3
rapporteert een daling van het aantal opdrachten en 11%
meldt een stijging. Voor een minderheid (7%) geldt dat ze
nu hoofdzakelijk andere opdrachten verrichten. Op de open
vervolgvraag: “Hoe bent u erin geslaagd om een andere
invulling te geven aan uw freelance-opdrachten?” lezen we
onder andere een switch van een fysieke naar een digitale
invulling van de opdracht (bijv. opleiding geven) en nieuwe
markten/klanten.

Impact coronacrisis op de samenwerkingsovereenkomst
Drie elementen stonden centraal in de vraagstelling: de
betaaltermijn, clausules/bedingen en de duurtijd van de
opdracht. Voor wat betreft de eerste twee elementen is er
relatief weinig evolutie: respectievelijk 76% en 67% geeft aan
dat de betaaltermijn van de opdrachtgevers en clausules/
bedingen gelijk zijn gebleven. 1 op 4 (26%) geeft wel aan dat
de duurtijd van een opdracht korter is geworden.
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2.5 Opdrachten
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Willeke Buysse
Etalagiste De Etalage

“Ik wil niet meer terug naar
het werknemersstatuut”
Een etalage inrichten is niet iets wat je er even bijdoet. Grote ketens zetten er hele
marketingafdelingen voor in. En natuurlijk zijn er zaakvoerders die het om financiële redenen
zelf doen. Al komt dat soms duurder uit, want je moet materiaal kopen, stockeren en je tijd rekenen. Als je
bedenkt hoeveel tijd en materiaal erin gaat, valt de prijs van een etalagist goed mee. Uiteindelijk is het een vak,
een métier. Je hebt inzicht en kennis nodig om het goed te kunnen doen. Het is niet zomaar ‘op ’t gevoel’.
Alles begint met een gesprek met de zaakvoerder, zodat ik voeling krijg met wat die wil. Ik bekijk ook altijd
de etalages van de concurrenten in de buurt, om dan net niet hetzelfde te doen. Mijn ideeën haal ik overal.
Op beurzen, Pinterest, in musea, uit magazines of ik inspireer me op etalages in binnen- en buitenland. Mijn
vriendinnen vinden winkelen met mij niet tof, ik blijf altijd buiten voor het raam staan.
Het wereldje van de etalagisten is klein. We herkennen elkaars stijl onmiddellijk. Zelf werk ik het liefst met
grote elementen. Ik hou niet van prullen en te veel frivoliteit. Wie goed of wat langer kijkt, ontdekt een
knipoog naar de actualiteit, iets ludieks of een verhaal. Zo ga ik met Pasen niet de typische constructies
maken, maar zette ik ergens kuikentjes op een tak met daaronder spiegeleitjes. En toen de Notre-Dame
was afgebrand, vond je bij een opticien brandblusapparaten in de vitrine.
Mijn etalagekoffer neem ik overal mee. Er is altijd iets wat ik plots nodig heb wanneer ik bezig ben. Viltjes
bijvoorbeeld, wanneer ik iets over de vloer moet slepen, of een alcoholstift om iets te retoucheren, speldjes
om iets recht te hangen,... O wee als iemand iets uit mijn etalagekoffer haalt!
Soms zou ik een partner willen om aankopen of ideeën te bespreken. Nu moet ik alle beslissingen alleen
nemen en er de verantwoordelijkheid voor nemen. Anderzijds moet ik met niemand rekening houden. Wel
omring ik me met mensen die me kunnen helpen. Mijn vriend is technisch aangelegd, mijn schoonvader
had vroeger een houthandel, mijn jobstudenten studeren beeldhouwen en interieurvormgeving,...
Corona heeft me veel stress en huilbuien bezorgd. Al mijn orders vielen weg, maar officieel hoefde ik niet
mijn werk te staken. Uiteindelijk bleek ik recht te hebben op een aantal subsidies, waardoor ik al bij al niet
kan klagen.
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Ik ben heel afhankelijk van mijn klanten. Gaat het niet goed met hen, dan gaat het niet goed met mij. Maar
ik zou niet meer terug willen naar het werknemersstatuut. Daarvoor heb ik te veel van de vrijheid als zelfstandige geproefd. Het pensioen van zelfstandigen zou wel beter kunnen. De verhouding tussen het aantal
uren dat je klopt en wat je ervoor terugkrijgt, staat niet in verhouding.
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Ik vraag me af hoe het beroep er in de toekomst gaat uitzien. Komen er meer schermen in de etalages,
of meer technologische snufjes zoals touch screens aan de buitenkant, of projecties? De fysieke winkel zal
volgens mij blijven bestaan, maar natuurlijk kan je niet om het onlinegegeven heen. Al zie ik daar ook voor
mij een rol weggelegd. Door de stijl van de webshop door te trekken naar de etalage bijvoorbeeld. Wat voor
herkenning en uniformiteit zorgt. Een etalagist zal blijven deel uitmaken van de winkel.

GRAFIEK 7 Impact van de coronacrisis op de samenwerkingsovereenkomst
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GRAFIEK 8 Type opdrachten die freelancers hoofdzakelijk
uitvoeren
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tectuur, installateur, mechaniek, engineering, logistiek,
applicaties, website), zorg en welzijn (bijv. coach, specialist), intellectueel (bijv. opleiding, administratie, copywriting,
grafische vormgeving, tolk) en organisatie (bijv. events, catering). Met aandelen van respectievelijk 30% en 38% voert
het merendeel van de freelancers consultancy, technische
of ICT-opdrachten uit. Tussen mannen en vrouwen zijn er
significante verschillen tussen de categorieën intellectuele en
technische of ICT-opdrachten. 13% van de mannelijke freelancers geeft aan hoofdzakelijk intellectuele opdrachten uit te
voeren, ten opzichte van 27% van de vrouwelijke freelancers.
Voor technische of ICT-opdrachten gaat het om 46% van de
mannelijke freelancers die dergelijke activiteiten uitvoeren,
ten opzichte van 16% van de vrouwelijke freelancers.
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 voor van twaalf mogelijke factoren zoals autonomie, flexibiliteit, financiële redenen en inhoudelijke 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 3 op
4 freelancers vinkt deze optie aan. De inhoudelijke uitdaging van de opdracht (55%), flexibiliteit in het bepalen van
waar en wanneer de opdracht uitgevoerd wordt (38%) en
een meerwaarde voor de persoonlijke reputatie en zichtbaarheid in de markt (34%) vervolledigen de top 4.
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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 geconstrueerd 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, management, financieel, accounting), technisch of ICT (bijv. archi-
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GRAFIEK 9 Redenen om mee te dingen naar een opdracht
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Schriftelijke overeenkomsten
53% van de freelancers werkt altijd met schriftelijke
contracten1 wanneer die een project uitvoert bij een
opdrachtgever. 20% doet dat voor 75% of meer van de
opdrachten, 6% voor 51-75% van de opdrachten, 5% voor
26-50% van de opdrachten en 8% voor minder dan 25% van
de opdrachten. 9% werkt nooit met schriftelijke contracten.

2.6 Financieel
Gewerkte uren per week
Hoewel het aantal werkuren per week sterk kan variëren –
zowel in de tijd maar ook naargelang de type opdrachten
– bedraagt het gemiddelde is 44 uren.
Factureerbare uren per week en uurtarief
Het aantal factureerbare uren hoeft niet noodzakelijk
overeen te komen met het aantal gewerkte uren. Het gemiddelde aantal uren dat freelancers in hoofdberoep op weekbasis kunnen aanrekenen bedraagt 35 uren.
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Een mondelinge overeenkomst is ook mogelijk, maar toch doe jes er goed aan
een schriftelijke overeenkomst op te stellen. De adviseurs van de UNIZO-studiedienst stelden ruim 200 makkelijk te personaliseren modelbrieven en -contracten op. Op die manier kan je 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.

Op de vraag hoeveel het gemiddeld tarief per uur momenteel bedraagt (exclusief btw), antwoordt 5% 30 euro of
minder, 19% tussen 31 en 50 euro, 24% tussen 51 en 70
euro, 31% tussen 71 en 90 euro en 17% 91 euro of meer. 4%
heeft geen idee van het uurtarief of wou deze informatie
liever niet delen. Ten opzichte van 2019 en 2020 wijzigen
deze percentages – toen ook van toepassing op freelancers
in hoofdberoep – zo goed als niet. De coronacrisis heeft
met andere woorden geen impact gehad op de tarieven die
freelancers hanteren.
Maken we een onderscheid tussen het uurtarief (exclusief
btw) volgens type opdracht, dan zijn er enkele interessante
vaststellingen. Terwijl het merendeel (63%) van de freelancers met consultancy-activiteiten minstens €71 per uur
aanrekent, bedraagt het uurtarief voor 70% van de freelancers met intellectuele opdrachten maximaal €70 per uur.
Freelancers met technische of ICT-opdrachten tariferen
gemiddeld €67 per uur (exclusief btw). Voor freelancers met
zorg-, organisatie- of creatieve opdrachten zijn er te weinig
observaties voor relevante opdelingen.
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

GRAFIEK 10 Aandeel freelancers volgens uurtarief en type opdracht
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2.7 Kopzorgen en ambities
Kopzorgen
Bij de vraag “Waarover maakt u zich het meest zorgen als
freelancer?” gaven we twaalf opties 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 11% van de freelancers. Voor de andere freelancers is de belangrijkste kopzorg
het vinden van opdrachten en klanten: 44% vinkt deze optie
aan. Op plaats twee staat het sociaal statuut van de zelfstandige (bijv. pensioen, ziekte): 30% vinkt deze optie aan.
Het inkomen vervolledigt de top drie (27%). Andere belangrijke kopzorgen van freelancers zijn de steeds goedkopere

freelancertarieven (26%) en de financiële en administratieve
lasten opgelegd door de overheid (23%). Daarna volgen de
combinatie van werk en privéleven (21%), de toenemende
concurrentie van freelancers in bijberoep of bijklussers
(13%), de toenemende concurrentie van voltijdse freelancers
(13%), wanbetalingen door opdrachtgevers (11%), contractvoorwaarden van opdrachtgevers (10%) en deadlines (7%).
Ambities binnen vijf jaar
6 op 10 (59%) freelancers hoopt binnen vijf jaar nog steeds
actief te zijn als freelancer. Eén op vijf (21%) stelt een onderneming met personeel in het vooruitzicht en 2% werkt
vandaag in bijberoep en hoopt er binnen vijf jaar het hoofdberoep van te maken. De overgrote meerderheid ziet zichzelf dus nog als zelfstandige ondernemer werken. 14% geeft
aan dat men binnen vijf jaar niet meer zal werken (omwille
van pensioen) en 4% vinkte de optie ‘andere’ aan. 1% 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) 84% ja,
5% neen en 11% weet niet.
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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.
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Sandra Vets
Schrijfster en uitgeefster

“Dankzij freelancers groeien
op ons eigen ritme”
Dat Sandra Vets een ondernemende dame is, mag een understatement heten.
Naast haar fulltime eenvrouwsbedrijf als zelfstandig Agile Coach (voor het toepassen
van ‘agile’ principes in het HR-beleid van bedrijven), schrijft ze thrillers en is ze samen met haar partner
Cathy Carlier zaakvoerder van uitgeverij Hamley Books, bekend van het zwarte kat-logo. “Mijn eigen
boeken geef ik uit in het Nederlands én in het Engels onder pseudoniemen Sandra J. Paul en Joanne
Carlton. Daarnaast begeleid ik inmiddels 32 Vlaamse en Nederlandse auteurs, met de focus op thrillers
en spannende jeugdboeken. Ik volg telkens het volledige productieproces van een boek, van manuscript
tot het in de winkel ligt. Ik coach ook de auteurs om met de media-aandacht om te gaan. Behoorlijk wat
werk dus om ’s avonds en in de weekends te doen, en ook nog tijd te maken voor mijn kinderen. Dus
besteed ik zoveel mogelijk uit aan freelance medewerkers: persklaarmakers voor redactie- en correctiewerk, creatievelingen voor het ontwerpen van covers, binnenwerk en illustraties, maar ook mensen voor
administratief werk, marketing, social media management…, samen 10 tot 15 freelancers.”
“Voor een kleine uitgeverij als deze is werken met freelancers de voor de hand liggende oplossing.
Eigen medewerkers zouden we nooit voltijds aan het werk kunnen houden en nu kunnen we ieders
vakkennis en expertise inzetten wanneer we die nodig hebben, al naargelang het soort boek, de stijl
die je wil, de behoefte van je auteur… Ze hebben maar een half woord nodig en zijn heel gemotiveerd,
want hoe beter hun werk, hoe meer opdrachten ze krijgen. Werken op afstand heeft ook zijn voordelen
als die coverdesigner bijvoorbeeld in Amerika of Australië woont. Financiële vergoedingen worden
helder vooraf vastgelegd en in de kosten ingecalculeerd. Heel wat minder stress dan je te moeten
verdiepen in de loonadministratie, ziekte, vakanties… van vaste medewerkers.”
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“Zoveel freelancers en lopende projecten vereist wél een uitstekende planning, time management
én een goed geheugen. Ik heb het eens uitgeteld: per boek moeten er 54 stappen doorlopen worden
en die zitten allemaal in mijn productieplanning. Wij maken gebruik van Trello boards, een sterke online
tool voor het plannen en opvolgen van teamprojecten: deadlines, instructies, feedback, het zit er allemaal in. Afhankelijk van hun werk krijgen mijn freelancers week- of maandplanningen, zodat ze vaak
lang vooraf al weten wanneer we hun werk verwachten. Ik ben zelf een heel gestructureerd persoon,
maar creatieve ‘free birds’ zijn niet altijd de meest planmatig ingestelde mensen en hiermee geef ik ze
een houvast. Het is wel eens voorgekomen dat zo’n designer nooit deed wat ik vroeg of geen deadlines
respecteerde, en dan moet je afscheid nemen, maar meestal loopt het voortreffelijk.”
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“Werken met freelancers geeft ons ook de maneuvreerruimte om te groeien op ons eigen ritme en
voorwaarden. We hebben net nog een uitgeverij overgenomen en we gaan ons op de Frankfurter
Buchmesse alvast wat internationaler profileren, met de steun van de FIT. We willen verder groeien,
maar vooral een creatieve onderneming blijven die samenwerkt met talentvolle mensen, geen groot
bedrijf met alle rompslomp van dien. De fun moet voorop staan, ik amuseer me te pletter.”
www.hamleybooks.be of facebook.com/hamleybooks.

3 Beleidsaanbevelingen

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 mogelijkheid 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. 59% hoopt binnen vijf jaar nog steeds
actief te zijn als freelancer. Eén op vijf wil zelf personeel
hebben en 2% wil de overstap maken van bijberoep naar
hoofdberoep.
• Op de vraag “Met alles wat u nu weet, zou u opnieuw
starten als freelancer?”, antwoordt 84% ja.
Al deze vaststellingen staan in schril contrast met het standpunt 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 de 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 de autonome en flexibele 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 Flexibiliteit’ van de
Stichting Innovatie en Arbeid 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%.
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
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.
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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.
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Michaël Pas
Acteur

“‘Nee’ zeggen is soms moeilijk”
Mijn hoofdbezigheid is acteren voor theater, film en televisie. Dat doe ik voor
allerlei opdrachtgevers, en ze komen zowel uit de gesubsidieerde als uit de vrije sector.
Opdrachten vinden is voor acteurs een moeilijke zaak; eigenlijk komt de vraag naar je toe. Zelfs
voor audities moet je eerst ‘gevraagd’ worden. Die afhankelijkheid is een van de minder aangename
aspecten van ons vak. De rol van morgen krijg je, door de rol van vandaag goed te spelen. Je moet
gezien worden en zichtbaar blijven. Naast het acteerwerk zijn er ook stemmetjes voor reclame of
nasynchronisaties, en geef ik presentaties of workshops.
Weken van dubbel werk wisselen af met weken van nauwelijks of geen werk. Als freelancer kan je
agenda er soms angstwekkend leeg uit zien. Andere keren komt er plots te veel werk tegelijk. Dan
is ‘nee’ zeggen erg moeilijk. Je wil je opdrachtgevers niet teleurstellen. Je moet ook met afwijzing
kunnen omgaan; het telefoontje na een niet-gelukte auditie blijft altijd een beetje pijn doen. Ik leef al
dertig jaar met onzekerheid, en tot hiertoe kwam het altijd in orde. Maar ik weet, het is geen garantie
voor de toekomst.
Structuur in de werkdag van een acteur is er nauwelijks. Een theatertournee is als een late shift; je vertrekt
om drie uur in de namiddag en om één uur ‘s nachts ben je weer thuis. Een repetitiedag in het theater
loopt meestal van 10 tot 17u. Maar je moet thuis je teksten studeren. Als je filmopnames hebt, vertrek je
vaak al voor zes uur ‘s ochtends en ben je ongeveer twaalf uur later weer thuis. Dat komt vaak neer op een
tiental uren. En als je in de eerste scènes zit, moet je daar nog een uur make-up en kleding bijtellen. Ook
hier geldt: teksten leren doe je thuis. Je moet al eens van hot naar her crossen, als je twee opdrachten
hebt. Gelukkig heb je niet veel nodig om te acteren. Mijn meest onmisbare werkinstrument is mijn
geheugen. Dat is onvervangbaar. Daarnaast is mijn leesbril helaas ultra-onmisbaar geworden.
Die afwisseling in mijn beroep maakt het juist plezant. Soms zit er eens een verrassende opdracht
tussen. Vorige week mocht ik een webinar opvrolijken met het voorlezen van dierenverhalen: ik was
een zoom-verteller. Dat is volgens mij een nieuw beroep!
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Anders dan andere freelancers, die een wat eenzaam bestaan leiden, betekent acteren nauw samenwerken met collega’s. Ik mis absoluut de repetitievloer in deze coronatijden. Ik mis het ‘samen-maken’
van een voorstelling. En ik mis vooral het lachen en lol trappen. Acteren kan je niet alleen en van thuis
uit. Al mijn theaterwerk werd afgelast door corona.
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Als zelfstandig acteur kan je geen beroep doen op technische werkloosheid. Het overbruggingsrecht
is nu een welkome aanvulling. De overheid zou werk moeten maken van een statuut dat beantwoordt
aan de realiteit van de acteur en artiest. Onze ‘freelanceachtige’ manier van werken past niet in de
klassieke opdeling van werknemer of zelfstandige. Het zal een mengvorm moeten zijn, die vrijheid en
bescherming biedt. Ik stel mijn hoop in deze regering!

30% van de freelancers geeft aan dat het zelfstandigenstatuut (pensioen, arbeidsongeschiktheid) één van hun
belangrijkste kopzorgen is. Ze zijn bij UNIZO hiervoor aan
het juiste adres.
UNIZO strijdt onafgebroken voor een verbetering van het
sociaal statuut van alle zelfstandigen, inclusief 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 met respect voor de eigenheid van het
stelsel en de prioriteiten die de zelfstandigen zelf naar voren
schuiven.
UNIZO ondersteunt de vraag van de freelancers dan ook om
het sociaal statuut van de zelfstandigen verder te versterken.
Daarbij zijn er verschillende prioriteiten. Ten eerste een
versterking van het pensioen. Ten tweede het toekennen
van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 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. Ook
dit jaar wordt dit door 1 op 2 freelancers bevestigd. Ook
opdrachtgevers zijn zich hiervan bewust. Hierdoor is er
soms sprake van een aanzienlijk onevenwicht in onderhandelingsmacht, hetgeen zich kan vertalen in erg eenzijdige
en zelfs onrechtmatige contractuele voorwaarden.
Standaardcontracten duiken op, met daarin onevenwichtige clausules, zoals een eenzijdig evaluatierecht voor de
opdrachtgever van het geleverde werk, beperkingen van
bepaalde contractuele rechten van de freelancer, verregaande niet-concurrentiebedingen, onmiddellijke stopzetting van het contract in geval van arbeidsongeschiktheid en
bedingen van zaken die schijnzelfstandigheid kunnen doen
vermoeden (bijvoorbeeld vakantiedagen).

UNIZO pleit al geruime tijd voor een betere bescherming
van de zwakkere onderhandelingspartner in b2b-relaties. Dit heeft recent ook geleid tot nieuwe wetgeving,
waarbij onder andere wordt voorzien in de sanctionering
van gevallen van machtsmisbruik en ook in een lijst van
verboden bedingen en verboden marktpraktijken. UNIZO
zal erop toezien dat via deze wetgeving ook alle misbruiken
tegenover van freelancers kunnen worden aangepakt en
waar nodig, vragen tot bijsturing. Hoewel deze wetgeving zeker een preventieve werking heeft, zal de ongelijke
machtspositie vaak freelancers ervan weerhouden om in
rechte op te treden. Om die reden staat UNIZO ook in nauw
contact met de verschillende handhavingsautoriteiten
(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 wordt
verbroken.

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 gebrek aan onderhandelingsmacht ten opzichte van de opdrachtgever (een
andere onderneming of overheidsinstantie).
Op aandringen van UNIZO, werd op 16 juli 2021 een wetsvoorstel goedgekeurd dat de betaaltermijn tussen ondernemingen onderling maar ook tegenover van de overheid
beperkt tot maximaal 60 dagen. Daarenboven werden
via dezelfde wetswijziging een heel aantal achterpoortjes
gesloten:
• Zo mag een eventuele extra controletermijn van de
factuur niet leiden tot een latere betaling dan 60 dagen
na levering van goederen of diensten.
• Ook kan niet langer worden gedraald met het aan
leveren van bv. 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 interesten en forfaitaire schadevergoedingen automatisch
verschuldigd zijn bij laattijdige betaling.
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3.1 Verbetering sociaal statuut
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Deze wetswijziging biedt een belangrijke extra bescherming voor vele freelancers. UNIZO blijft echter ijveren voor
een werkelijke betalingsnorm van maximaal 30 dagen ten
opzichte van freelancers, waar slechts in uitzonderlijke
situaties van kan worden afgeweken.
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Een wettelijke uiterste betaaltermijn is echter niet voldoende.
De freelancer moet ook mogelijkheden hebben om efficiënt
op te treden indien de vastgelegde betaaltermijn toch zou
worden overschreden. Uit eerdere onderzoeken van UNIZO
bleek dat de huidige procedures voor de rechtbank als traag
en duur worden ervaren. De overheid heeft een eerste
concrete stap gezet om aan deze bekommernis tegemoet
te komen door te voorzien in de ‘procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden’, maar deze procedure
geldt voorlopig enkel voor schuldvorderingen tegen andere
ondernemers. UNIZO vraagt in dat verband, naast een efficiëntere rechtsgang, een uitbreiding van deze procedure
tegenover de overheid en consumenten.
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BIJLAGE
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
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NACEBEL-codes voor selectie freelanceractiviteiten
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