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“Freelancers: vele 
gedaanten, maar vooral 
volbloed zelfstandigen”
Met trots stel ik hierbij onze inmiddels zesde ‘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 en statuut ervaren. 

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

die sommigen daarover willen openen: freelancers zijn volbloed zelfstan-

digen, die graag autonoom en flexibel werken en dus bewust voor hun 

statuut kiezen. Die vaststelling verzinnen we niet zelf, maar die blijkt uit 

verschillende UNIZO-enquêtes, waarin 85% van de freelancers aangeeft, 

met alles wat ze nu weten, opnieuw zouden 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.

VOORWOORD

Freelancers vinden we in alle takken van 

de economie. Ze kunnen actief zijn als 

consultant, grafisch vormgever, vertaler, 

copywriter, fotograaf, informaticus, gezond-

heidscoach, enzovoort. Ze kunnen lokaal 

gevestigd zijn en tegelijk klanten hebben 

over de hele wereld. Ze kunnen actief zijn in 

verschillende bedrijven, sectoren of plaat-

sen. 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 2020 waren er 175.806 

freelancers actief in Vlaanderen en Brussel. 

Dat is 5% meer dan één jaar eerder. Voor 

Vlaanderen gaat het om een stijging van 19% 

op drie jaar tijd: van 119.435 freelancers in 

2017 naar 142.446 in 2020. 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 juri-

dische vorm deze ondernemers opteren 

en in welke sectoren ze actief zijn. Tot slot 

brengen we een boeiende inkijk in het free-

lancersbestaan, op basis van een enquête 

die UNIZO organiseerde tussen 11 augustus 

en 1 september 2020 en waar 810 freelan-

cers én opdrachtgevers aan deelnamen. 

Het is de derde keer dat we ook opdracht-

gevers betrekken in de freelancerstudie. 

Wat zijn hun voornaamste redenen om 

een freelancer in te huren en wat zijn hun 

ervaringen? Zouden ze andere onderne-

mers aanraden om ook met freelancers te 

werken? Soms zijn die opdrachtgevers zelf 

ook freelancers. Kortom: heel veel boeiende 

informatie dus. Zo leer je de freelancers 

écht kennen.

Met ondernemende groet,

Danny Van Assche

GEDELEGEERD BESTUURDER UNIZO

1 UNIZO ondersteunt 
freelancers

1.1  UNIZO Love to be free

Dat steeds meer mensen hun professionele loopbaan invul-

len als freelance ondernemer is UNIZO niet ontgaan. Als 

ondernemersorganisatie lanceerde UNIZO al in 2011 de 

‘Week van de Freelancer’. 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. 

Via de website en facebookpagina van Love to be free pro-

beren 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 tijdens Freelance 

Friday. Tijdens vijf online adviesdagen gaven we een ant-

woord op de vijf grootste kopzorgen van onze freelancers 

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 

tijdens een inspirerend netwerkevent. En uiteraard kan je 

dagelijks terecht op tal van UNIZO (netwerk)activiteiten in 

jouw buurt. 

Verder zijn er ook handige tools zoals de Nacalculator, de 

Legal Scan en de Uurtarief-berekenaar of modelcontracten 

op maat van freelancers en opdrachtgevers. 

Freelancers zijn een belangrijke doelgroep voor UNIZO. We 

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

jaarlijks duizenden freelancers kunnen bereiken. We voelen 

een sterk potentieel om verder te groeien en zullen niet 

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

freelancers. Hiervoor wil UNIZO graag meer en beter samen-

werken met andere bedrijven en partijen die een meerwaarde 

kunnen bieden voor de freelancer. Dit gaat van onze eigen 

structurele partners tot externe bedrijven en ook met free-

lancers zelf uiteraard. Daarnaast willen we ook de opdracht-

gevers begeleiden in het werken met freelancers en ‘goed 

opdrachtgeverschap’ mee helpen invullen. Met deze en 

bijkomende ad-hoc thema’s wil UNIZO haar aanbod steeds 

aanpassen en verder uitbreiden. Hebt u vragen of sugges-

ties over het Love to be free aanbod? ‘Feel free’ om ons te 

contacteren via freelancers@unizo.be

1.2  Algemeen UNIZO-aanbod

Freelancers en opdrachtgevers die UNIZO-lid zijn informe-

ren 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 

jouw rechten en belangen als zelfstandige ondernemer. 

http://lovetobefree.ning.com/
https://www.facebook.com/LoveToBeFree/
https://www.unizo.be/freelance-friday
https://www.unizo.be/freelance-friday
https://dagvandefreelancer.com/
https://www.unizo.be/activiteiten
http://lovetobefree.ning.com/tools
https://www.unizo.be/tools/modelbrieven-en-contracten
mailto:freelancers@unizo.be
https://www.unizo.be/ik-wil-lid-worden
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Tilly Buelens   
Hallinto 

Kan je omschrijven wat je freelanceractiviteit inhoudt? 

Mijn activiteit draait rond administratie en organisatie, waarbij 

ik kleine ondernemers ondersteun, opleid en begeleid. De ene 

ondernemer geeft graag de administratie uit handen, terwijl de 

andere graag de technieken aanleert om het zelf onder de knie te 

krijgen. Daarnaast heb ik een opleidingscenter voor mensen die zich 

willen omscholen tot administratief freelancer.

Waarom heb je gekozen voor freelance ondernemen? 

Van thuis uit weet ik wat het is om op eigen benen te staan. Hoewel ik tot 2008 in 

loondienst gewerkt heb, probeer ik van nature meer uit de dingen te halen. Ik sta niet graag  

stil en word niet warm van mensen die zich makkelijk vastklampen aan de wagon van comfort.  

De locomotief is meer mijn ding. 

Wat vind je het leukste aan je job? 

Grappige vraag, want een van mijn webinars heet ’De 10 voordelen om administratief freelancer 

te worden’. Er zijn dus heel wat dingen die ik fijn vind aan de job. Vrijheid, flexibiliteit, betekenisvol 

kunnen zijn voor mijn klanten zijn er een paar van. Het geeft zoveel voldoening, maar niets komt 

uiteraard vanzelf. Werken is geen straf, het is iets waar je dankbaar moet voor zijn dat je het mag  

en kan.

Waar lig je soms wakker van? 

Er zijn niet zoveel dingen waar ik nog van wakker lig. Wakker liggen kan ook nut hebben, want 

ontwaken na een nacht vol gepieker brengt heel vaak oplossingen. We zien het niet altijd zo, maar 

tegenslagen zijn heel vaak opportuniteiten om een andere weg in te slaan. 

Waar zou je over vijf jaar het liefst staan op professioneel vlak? 

Het zou heel fijn zijn om over vijf jaar te kunnen zeggen dat Hallinto-Certified een kwaliteitswaarde 

heeft. Dat mensen heel makkelijk bij mij terechtkomen als ze administratief freelancer willen worden.

Met alles wat je nu weet, zou je opnieuw starten als freelancer? 

Zonder enige twijfel! Er is niets fijner dan je professioneel leven volledig zelf te kunnen inkleuren. En 

moet je van koers veranderen, dan moet je enkel maar aan jezelf verantwoording afleggen.

Waar krijg jij je beste ideeën? 

Overal! Uit gesprekken en ontmoetingen met ondernemers, maar evengoed onderweg door wat ik 

zie, of op de radio hoor. Je kan het soms zo gek niet bedenken. Het zou al wel eens handig zijn om 

mijn tollend hoofd uit te zetten, maar het lukt niet. Het blijft bruisen! 

Wat is de beste tip die je collega-freelancers kan geven? 

Ik schreef er net nog een blog over: niet opgeven. En dat is niet altijd makkelijk, want het wil al wel 

eens uitdagend zijn, maar als je zelf niet blijft geloven in je succes, wie gaat het voor jou dan doen? 

Wees authentiek! Je hebt er niets aan om anderen te kopiëren en het komt voor je klanten ook niet 

geloofwaardig over.

2 Freelancers

2.1  Definitie

UNIZO definieert een freelancer als “een ondernemer zonder 

personeel die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend in een 

business-to-businesscontext (b2b) zakelijke diensten ver-

leent 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 per-

soneel 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 freelan-

cer 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. 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 busi-

ness-to-consumer (b2c) is echter niet altijd duidelijk. Het is 

ook perfect mogelijk dat een freelancer diensten levert aan 

zowel particulieren als aan 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 free-

lanceactiviteiten 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.

Kenmerken van de freelancer

› ondernemer zonder personeel

› verleent zakelijke diensten 

› vooral diensten binnen de b2b-context

› tijdelijke contracten, opdrachten of projecten

› niet onder het gezag staat van zijn of haar 

opdrachtgever

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. Om toch een inschatting 

te maken, maken we een selectie van een aantal specifieke 

NACE-codes die traditioneel sterk gelinkt zijn aan het uit-

voeren van freelanceactiviteiten. Voorbeelden van deze 

activiteiten zijn ICT-diensten, consultancy- en adviesbu-

reaus, premediadiensten en fotografen. De volledige lijst van 

NACE-codes die we (voor het zesde 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 per-

soneel 86,7%.

Op basis van deze selectiecriteria waren er in augustus 2020 

in Vlaanderen 142.446 freelancers actief. Dit is een stijging 

met 5,0% ten opzichte van 2019 (135.710 freelancers) en 

19,3% ten opzichte van 2017 (119.435 freelancers). Het gros 

van deze freelancers is actief via een eenmanszaak (45,8%) 

of via een besloten vennootschap (met beperkte aanspra-

kelijkheid) (26,1%). In Brussel tellen we 33.360 freelancers, 

een stijging van 4,4% ten opzichte van een jaar eerder. 41,1% 

van hen werkte met een eenmanszaak.

VERSTERKEND NETWERK VOOR FREELANCERS
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TABEL 1  Aantal freelancers in Vlaanderen en Brussel en jaar-op-jaar evolutie (%)

2020 2019 2018 2017 2016

Vlaanderen
142.446

(5,0%)

135.710

(6,6%)

127.277

(6,6%)

119.435

(9,0%)

109.539

(5,6%)

Brussel
33.360

(4,4%)

31.945

(5,0%)

30.420

(7,3%)

28.362

-
-

Totaal
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 free-

lancers zich situeert binnen de NACE-codes 70220 en 

70210 “Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer” en 

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

communicatie” (aandeel van 25,7%), code 62 “IT-diensten” 

(12,5%) en code 90 “Creatieve activiteiten, kunst en amuse-

ment” (10,9%). Samengeteld situeert 49,1% van alle Vlaamse 

freelanceractiviteiten zich in deze sectoren. We zien gelijk-

aardige patronen in Brussel.

Zoals blijkt uit onderstaande grafieken stijgt het aantal free-

lancers ten opzichte van 2019 in quasi elke sector. Zowel 

in Vlaanderen (+9,0%) als in Brussel (+40,4%) zien we de 

grootste stijging in de sector administratieve diensten voor 

kantoren (NACE-code 82111).

2.3  Profiel van de freelancer

UNIZO voerde tussen 11 augustus en 1 september 2020 

een bevraging uit onder freelancers én, voor de derde keer, 

ondernemers die freelancers inhuren, om meer inzicht te 

krijgen in hun dagdagelijkse werkzaamheden. In totaal namen 

810 ondernemers deel aan de enquête, waarvan er 569 

lid zijn van UNIZO. Het aantal van 810 is exclusief de res-

pondenten die neen hebben geantwoord 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 ver-

leent op basis van tijdelijke contracten of projecten. Ben je 

volgens die definitie een freelancer en/of heb je al freelan-

cers ingehuurd?”.

We gaven nog drie andere antwoordopties mee in de eerste 

vraag: ik ben een freelancer (65% van de resterende respon-

denten vinkt dit aan), ik ben een freelancer én heb al opdrach-

ten uitbesteed aan freelancers (20%) en ik ben opdrachtgever 

maar ben zelf geen freelancer (15%). Het zijn de ondernemers 

die zichzelf bestempelen als freelancer waarop de bevin-

dingen in onderstaande secties van toepassing zijn. Waar 

mogelijk vergelijken we de resultaten met de gegevens die 

we in de voorbije jaren hebben verzameld.

Geslacht en leeftijd 

64% van de freelancers is een man, 36% is een vrouw. Het 

aandeel freelancers dat ouder is dan 55 jaar, is in vergelijking 

met vorig jaar (28%) iets hoger: 32%. 9% is tussen 25 en 34 

jaar en 0% van de respondenten is jonger dan 25. 60% is 

tussen 35 en 54 jaar oud.

Schooldiploma

Op de vraag “Wat is je hoogst behaalde schooldiploma?” 

antwoordt 42% een bachelor en 41% een master of docto-

raat. 15% genoot enkel secundair onderwijs. 

Statuut en juridische vorm 

88% van de freelancers werkt als zelfstandige in hoofd-

beroep, 12% als zelfstandige in bijberoep. 64% voert zijn 

freelanceactiviteiten uit via een vennootschap en 36% 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 

zaak of de praktijk, dan bekomen we onderstaande tabel.

GRAFIEK 1  Aantal freelancers in Vlaanderen volgens nace-code, 2018-2020

GRAFIEK 2  Aantal freelancers in Brussel volgens nace-code, 2018-2020

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

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

zaak

Vennoot-

schap Totaal

Hoofdberoep 29% 59% 88%

Bijberoep 7% 5% 12%

Totaal 36% 64% 100%

Bron: UNIZO

TABEL 2  Kruistabel zelfstandigenstatuut en juridische vorm

Status op de arbeidsmarkt voor het freelancen 

Voor de start als freelancer, was 3 op 4 (77%) tewerkgesteld 

als werknemer. 54% was werknemer in een gelijkaardige 

sector en 23% in een verschillende sector. 5% van de free-

lancers was voordien niet actief op de arbeidsmarkt (ziekte, 

student, huisman- of vrouw, enzovoort), 4% was werkzoek-

ende, 10% was al actief als zelfstandige en 4% was ambtenaar. 

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. Net als vorig jaar bedraagt 

het gemiddelde 9 jaar. De mediaan is 5 jaar. 10% is 1 jaar 

actief als freelancer en 12% 2 jaar. 50% van de respondenten 

is maximaal 5 jaar actief als freelancer. Ongeveer 1 op 7 (14%) 

is maar liefst 20 jaar of langer actief als freelancer.

Gebruik van online media 

LinkedIn is met voorsprong de meest gebruikte vorm van 

sociale media onder freelancers in het kader van de profes-

sionele activiteiten. Op de vraag “Op welke sociale media 

ben je professioneel actief als freelancer?” vinkt ongeveer 

4 op 5 (74%) freelancers de optie ‘LinkedIn’ aan. Een eigen 

website is met een aandeel van 51% het tweede belangrijkste 

medium, zij het een pak minder in vergelijking met LinkedIn. 

Facebook staat op plaats drie: 29% maakt gebruik van een 

persoonlijk Facebook-profiel om de activiteiten te promoten 

en 32% heeft een Facebook-bedrijfspagina. Twitter, Instagram 

en WhatsApp zijn minder courant: respectievelijk 10%, 22% 

en 19% freelancers maken gebruik van deze media. Andere 

mediakanalen zoals YouTube en Pinterest worden telkens 

door minder dan 1 op 10 freelancers gebruikt. Verder geeft 

15% aan dat men niet actief is op sociale media – dit is meer 

dan de 9% in 2018 en de 11% in 2018 en 2017.

GRAFIEK 4  Hoogst behaalde schooldiploma freelancers

Bron: UNIZO

GRAFIEK 3  Leeftijd freelancers, 2018-2020

Bron: UNIZO
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42%

10%

5%

2%

Johannes Charlier  
Kreavet

Kan je omschrijven wat je freelanceractiviteit inhoudt? 

Kreavet ondersteunt bedrijven, publieke (onderzoeks)instellingen en 

beroepsorganisaties bij het uitwerken en uitvoeren van onderzoek en 

innovatieprojecten in de diergezondheid (veeteelt). Zoals ondersteuning bij 

het uitschrijven van een projectaanvraag, data-analyse, wetenschappelijke rapportering, project 

management, opzetten van samenwerkingsverbanden en communicatie. Kreavet neemt deel aan 

internationale onderzoeksprojecten. 

Waarom heb je gekozen voor freelance ondernemen? 

Dit is eigenlijk vooral gebeurd uit noodzaak. Ik heb lange tijd en zeer graag binnen de Universiteit 

Gent gewerkt, maar daar waren geen perspectieven om te blijven en dat begon op de duur te 

wegen op m’n mentale en fysieke gezondheid. Daarna heb ik 2 jaar voor een gespecialiseerde kmo 

gewerkt, wat een verademing was. Toch kon ik daar naar m’n aanvoelen onvoldoende toegevoegde 

waarde leveren. Het dagelijkse fileleed was ook een bepalende factor. In Kruibeke zit je opgesloten 

in de hoek van de Schelde en de E17 (versta “de file voor de Kennedy-tunnel”). Dit dagelijks 

ondergaan was geen optie voor een goede levenskwaliteit. Al bij al zou je kunnen zeggen dat 

“zelfontplooiing” de belangrijkste factor was.

Wat vind je het leukste aan je job? 

De vrijheid en vooral dat ik steeds met nieuwe projecten kan bezig zijn waaruit ik iets leer.  

Het grootste plezier beleef ik wanneer ik aan de hand van onderzoek, samenwerking en discussie 

tot nieuwe inzichten kom die ik daarna kan delen en doorgeven. 

Waar lig je soms wakker van? 

Je moet met veel projecten tegelijk bezig zijn en dan nog zien dat je eigen administratie en zaken in 

orde zijn. Dat krijg ik soms moeilijk verwerkt en dan lig je wakker in bed. Tegelijk is dit het teken om 

actie te ondernemen om die druk op één of andere manier naar beneden te krijgen en voldoende 

tijd aan ontspanning te besteden. 

Waar zou je over vijf jaar het liefst staan op professioneel vlak? 

Ik zou willen groeien en (mede-)eigenaar zijn van een studiebureau met enkele personeelsleden.

Met alles wat je nu weet, zou je opnieuw starten als freelancer? 

Zeker en vast. Ik voel me goed in m’n vel en financieel hoef ik voorlopig niet te klagen.

Waar krijg jij je beste ideeën? 

Wanneer ik alles los laat en niet met het werk bezig ben. Toen ik pas begonnen was als zelfstandige 

en dus nog niet te veel werk, maar wel veel tijd had, stroomden de ideeën binnen. Helaas staan 

velen hiervan nog altijd ergens geparkeerd tot ik hier eens echt tijd van kan maken.

Wat is de beste tip die je aan collega-freelancers kan geven? 

Volg je buikgevoel, praat met veel mensen. Je zal zien hoeveel mensen je willen helpen. En vooral: 

zie dat je het kan volhouden. Met andere woorden: neem voldoende rust en ontspanning. Laat je 

hele “zijn” niet enkel van het werk afhangen.

VERSTERKEND NETWERK VOOR FREELANCERS
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2.4  Opdrachten

Waarom meedingen naar een opdracht 

Om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom een free-

lancer 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 de vier belangrijkste 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 vorig jaar, 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 

(58%), flexibiliteit in het bepalen van waar en wanneer de 

opdracht uitgevoerd wordt (39%) en kansen voor vergelijk-

baar vervolgwerk (36%) vervolledigen de top 4. Financiële 

redenen zoals een hoge beloning of langdurige financiële 

zekerheid worden aangeduid door respectievelijk 12% en 

20% van de respondenten.

Type opdrachten

Freelancers voeren zeer gevarieerde opdrachten uit. Om orde 

te creëren in deze wirwar stelden we de vraag “Welk soort 

freelanceropdrachten voer je 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, regis-

seur, acteur, muziek), consultancy (bijv. marktonderzoek, 

marketing, communicatie, HR, management, financieel, 

accounting), technisch of ICT (bijv. architectuur, 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 32% en 31% 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 39% van de vrouwelijke freelancers. Voor tech-

nische of ICT-opdrachten gaat het om 42% van de mannelijke 

freelancers die dergelijke activiteiten uitvoeren, ten opzichte 

van 10% van de vrouwelijke freelancers.

Aantal opdrachtgevers op jaarbasis 

De helft (50%) van de freelancers heeft maximaal 3 opdracht-

gevers of klanten op jaarbasis: 16% heeft 1 klant, 18% heeft 

2 klanten en 16% heeft 3 klanten. Nog eens 16% heeft 4 of 

5 opdrachtgevers, 15% 6 tot 10, 12% 11 tot 20, 3% 21 tot 30 

en 4% heeft er meer dan 30 op jaarbasis.

Locatie 

Op de vraag “Op welke locatie werk je het meeste van de 

tijd?” geeft 54% aan dat dat bij de klant is. 40% werkt voor-

namelijk van thuis uit. De andere opties – eigen kantoor 

buitenshuis (5%), shared office of coworkingspace (1%) en 

de publieke ruimte zoals een café of bibliotheek (1%) – zijn 

minder courant.

Schriftelijke overeenkomsten

49% van de freelancers werkt altijd met schriftelijke con-

tracten1 wanneer ze een project uitvoeren bij een opdracht-

gever. 14% doet dat voor 75% of meer van de opdrachten, 

9% voor 50-75% van de opdrachten, 5% voor 25-49% van de 

opdrachten en 11% voor minder dan 25% van de opdrachten. 

12% werkt nooit met schriftelijke contracten.

Vinden van nieuwe opdrachten of opdrachtgevers 

Het belangrijkste kanaal om nieuwe klanten te vinden is via 

bestaande klanten (59%) en via voormalige collega’s (56%). Op 

de derde plaats staat via andere freelancers (43%). Daarnaast 

vinden freelancers ook nieuwe opdrachten via tussenperso-

nen en bemiddelaars (40%), netwerkactiviteiten (38%), familie, 

vrienden of kennissen (36%), sociale media (31%) of de eigen 

website of blog (18%). Een beperkt aantal freelancers vindt 

nieuwe klanten of opdrachten via freelance jobplatformen 

(bijv. Jellow, ikzoekeenfreelancer.com, freelancenetwork.

be) (15%), door te reageren op vacatures voor werknemers 

(14%) of door middel van actieve prospectie bij bedrijven uit 

de doelgroep (14%).

1 Een mondelinge overeenkomst is ook mogelijk, maar toch doe je er 

goed aan een schriftelijke overeenkomst op te stellen. De adviseurs 

van de UNIZO-studiedienst stelden ruim 200 modelbrieven en -con-

tracten op die je gemakkelijk kan personaliseren. Op die manier kan 

je werken met documenten die voldoen aan alle wettelijke vereisten: 

handelsdocumenten, documenten voor ingebrekestelling, arbeids-

overeenkomsten en documenten om die overeenkomst correct te 

verbreken, handelshuurovereenkomsten, bezwaarschriften, …

GRAFIEK 6  Type opdrachten die freelancers hoofdzakelijk uitvoeren, 2020

“Het merendeel van de freelancers 
voert consultancy en technische 
of ICT-opdrachten uit.”

Bron: UNIZO

GRAFIEK 5  Redenen om mee te dingen naar een opdracht, 2020

Bron: UNIZO

GRAFIEK 5: REDENEN OM MEE TE DINGEN NAAR EEN OPDRACHT, 2020
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2.5  Tevredenheid over de opdracht(gever)

Om meer inzicht te krijgen in de mate waarin freelancers 

tevreden zijn over hun opdrachtgevers en opdrachten 

vroegen we hen om tien aspecten van de samenwerking 

een score te geven tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer 

tevreden), met 3 als neutrale optie. Ze konden ook “geen 

mening” aanvinken. We peilden eveneens naar de mate 

waarin freelancers deze indicatoren als relevant beschou-

wen. Met een gemiddelde score over alle indicatoren heen 

van 3,9 op 5 is er een goede tevredenheid. Deze score ligt 

in het verlengde van die in 2019 (3,7 op 5) en 2018 (3,8 op 

5). Freelancers zijn het minst tevreden over de afwezigheid 

van onevenwichtige contractclausules zoals een niet-con-

currentiebeding (49% geeft score 4 of 5 en 11% score 1 of 

2). Samen met een correcte betaling worden transparante, 

eerlijke contracten en voorwaarden als het meest relevant 

beschouwd voor een goede samenwerking. Voor deze twee 

aspecten is het verschil tussen relevantie en tevredenheid 

echter het grootst.

Anja D’Hondt  
Flower & Feet

Kan je omschrijven wat je freelanceractiviteit inhoudt? 

Ik ben freelance PR Strategist, en dit houdt in dat ik technologie-

bedrijven ondersteun bij het opbouwen van een sterke reputatie 

door het uitwerken van een PR-en communicatiestrategie en  

tactisch plan. 

Waarom heb je gekozen voor freelance ondernemen? 

Voordien heb ik een eigen PR-agentschap opgericht en geleid, maar koos 

na de verkoop ervan voor een freelancestatuut om mijn expertise meer in praktijk te 

kunnen brengen, omringd met andere freelance experten die elkaar versterken. Ook voor het meer 

ongebonden werken want als zaakvoerder van een heel team moet je toch continu bereikbaar en 

beschikbaar blijven. Nu kan ik een zonnige namiddag aan zee vrij nemen en 's avonds of weekend 

bijbenen als het regent. 

Wat vind je het leukste aan je job? 

Het leukste is dat ik nu vrijer ben om leuke projecten aan te nemen met interessante mensen. 

Voordien moest ik vooral volume genereren om iedereen aan het werk te houden, en dan mag  

je wel wat minder kieskeurig zijn. 

Waar lig je soms wakker van? 

Momenteel houdt vooral de coronacrisis me bezig, hoewel die voor mij meer opportuniteiten 

biedt. Ik hoop vooral dat er in België een beter ondernemersklimaat komt dat ook nog solidair is 

en duurzamer, socialer geëngageerd. En dat onze mooie bedrijven hier kunnen genieten van een 

positieve Belgische reputatie en context.

Waar zou je over vijf jaar het liefst staan op professioneel vlak? 

Ik wil nog een boek schrijven en mee in een bedrijf stappen om samen op te bouwen.

Met alles wat je nu weet, zou je opnieuw starten als freelancer? 

Absoluut!

Waar krijg jij je beste ideeën? 

Mijn beste ideeën komen tijdens het zeilen als we uitwaaien op zee en niets of niemand in het zicht 

hebben.

Wat is de beste tip die je aan collega-freelancers kan geven? 

Durf te springen, wacht niet op anderen maar neem zelf het voortouw en wees creatief, denk out of 

the box en grijp zelf je kansen. Vergeet vooral niet te leven en te genieten, ook van de kleine dingen!

GRAFIEK 7  Tevredenheid van freelancers, 2020

Bron: UNIZO
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2.6  Samenwerken  
met andere freelancers

Hoeveel freelancers doen aan samenwerking 

In vergelijking met vorig jaar blijft het aandeel freelancers dat 

samenwerkt met andere freelancers gelijk, namelijk 71%. Op 

de vraag “Werk je u soms samen met andere freelancers?” 

antwoordt 63% ja, projectgebonden, 8% ja, structureel via 

een coöperatieve of gezamenlijke koepel en 29% neen, nooit. 

Respondenten die ‘ ja’ antwoordden kregen onderstaande 

vervolgvraag. 

Welk samenwerkingsverband 

Meerdere antwoorden waren mogelijk bij de vraag “Op welke 

manier werk je samen met andere freelancers?”. Dat de 

opdrachtgever dit heeft beslist (48%) en uitbesteding van (een 

deel van) de opdracht omwille van expertise (47%) worden 

het vaakst aangeduid. Andere mogelijke samenwerkingsver-

banden zijn een uitbesteding omwille van tijdgebrek en/of 

werklast (33%), omwille van collegialiteit (18%) en omwille 

van creatieve ideeën (15%). Delen van kantoorruimte kan 

ook (11%). 

2.7  Financieel

Gewerkte uren per week

Niettegenstaande het aantal werkuren per week sterk kan 

variëren – zowel in de tijd maar ook naargelang type acti-

viteit – bedraagt het gemiddelde (en mediaan) onder free-

lancers in hoofdberoep 40 uren (berekening op basis van 

396 antwoorden).

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 33,2 uren (2019: 36,3 uren). De 

mediaan is 35,5 (2019: 40,0 uren). Ongeveer de helft van de 

freelancers (45%) kan 40 uren of meer per week factureren 

(berekening op basis van 426 antwoorden).

Op de vraag hoeveel het gemiddelde tarief per uur bedraagt 

(exclusief btw), antwoordt 3% 30 euro of minder, 20% tussen 

31 en 50 euro, 29% tussen 51 en 70 euro, 26% tussen 71 en 

90 euro en 21% 91 euro of meer. 2% heeft geen idee van het 

uurtarief of wou deze info liever niet delen. Ten opzichte van 

2018 en 2019 wijzigen deze percentages – toen ook van 

toepassing op freelancers in hoofdberoep – zo goed als niet.

Maken we een onderscheid tussen het uurtarief (exclusief 

btw) volgens type opdracht, dan zijn er enkele interessante 

vaststellingen. Terwijl het merendeel (68%) van de freelancers 

met consultancy-activiteiten minstens 71 euro per uur 

aanrekent bedraagt het uurtarief voor 75% van de freelancers 

met intellectuele opdrachten maximaal 70 euro. Freelancers 

Grafiek 8  Op welke manier samenwerken met andere freelancers, 2020 Grafiek 9  Aandeel freelancers volgens uurtarief en type opdracht, 2020

met technische of ICT-opdrachten tariferen gemiddeld 

64,4 euro 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 ‘precorona’ 

en de ‘actuele situatie’. De situatie voor corona was positief: 

80% verdiende goed tot zeer goed en hoefde zich geen 

zorgen te maken. 15% verdiende net genoeg om rond te 

komen en 5% verdiende te weinig. Door de coronacrisis is 

het financieel plaatje veel minder rooskleurig geworden. 

Slechts 44% verdiende de afgelopen maanden goed tot 

zeer goed, 24% verdiende net genoeg om rond te komen 

en 32% geeft aan dat men te weinig verdient en financiële 

problemen ervaart. 

2.8  Kopzorgen en ambities

Kopzorgen 

Bij de vraag “Waarover maak je je het meest zorgen als free-

lancer?” gaven we twaalf opties mee. Aan respondenten werd 

gevraagd om de drie meest prominente aan te vinken. Eén 

van deze twaalf opties was het unieke antwoord ik maak me 

over niets echt zorgen, aangeduid door 7% van de freelancers 

(2019: 14%). Voor de andere freelancers is de belangrijkste 

kopzorg het vinden van opdrachten en klanten: 50% vinkt 

deze optie aan. Op plaats twee staat het inkomen: 36% vinkt 

deze optie aan, terwijl dit in 2019 20% was. Het statuut van 

de zelfstandige (bijvoorbeeld pensioen, ziekte) vervolledigt 

de top drie (34%). Andere belangrijke kopzorgen van free-

lancers zijn de steeds goedkopere freelancertarieven (24%) 

en de financiële en administratieve lasten opgelegd door de 

overheid (22%). Daarna volgen wanbetalingen door opdracht-

gevers (20%), de combinatie van werk en privéleven (19%), 

de toenemende concurrentie van freelancers in bijberoep of 

bijklussers (13%), de toenemende concurrentie van voltijdse 

freelancers (10%), contractvoorwaarden van opdrachtgevers 

(8%) en deadlines (4%). De optie ‘andere, gelieve te specifi-

ceren’ wordt aangevinkt door 9% van de respondenten. Hier 

lezen we vaak ‘de coronacrisis’.

Ambities binnen vijf jaar

Ongeveer twee op drie (63%) freelancers hoopt over vijf 

jaar nog steeds actief te zijn als freelancer. Eén op vijf (19%) 

stelt een onderneming met personeel in het vooruitzicht 

en 2% werkt vandaag in bijberoep en hoopt er over vijf jaar 

het hoofdberoep van te maken. De overgrote meerderheid 

ziet zichzelf dus nog als zelfstandig ondernemer werken. 

8% geeft aan over vijf jaar niet meer professioneel actief te 

zijn, bijvoorbeeld omwille van pensioen. 3% 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 je nu weet, zou je opnieuw starten als free-

lancer?”. Hier antwoordt 85% ja, 4% neen en 11% weet niet.

Andere redenen
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3 Opdrachtgevers

Zoals eerder aangegeven betrokken we voor de tweede keer ook opdrachtgevers in onze Freelancer Focus. Deze doelgroep 

werd niet op voorhand afgebakend. We identificeren opdrachtgevers op basis van de allereerste enquêtevraag: “UNIZO 

omschrijft een freelancer als een zelfstandige zonder personeel die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, in een b2b-context 

zakelijke diensten verleent op basis van tijdelijke contracten of projecten. Ben je volgens die definitie een freelancer en/of 

heb je al freelancers ingehuurd?” Er waren vier antwoordopties: 55% vinkt ik ben een freelancer aan, 17% ik ben een freelan-

cer én heb al opdrachten uitbesteed aan freelancers, 13% ik ben opdrachtgever maar zelf geen freelancer en 15% geen van 

bovenstaande. In dit hoofdstuk weerhouden we de respondenten die de voorlaatste optie hebben aangeduid. Het gaat om 

119 observaties.

3.1  Voornaamste redenen om een 
freelancer in te huren 

Bij de vraag “Wat zijn voor jou de voornaamste redenen om 

een freelancer in te huren” gaven we negen opties mee, 

inclusief de mogelijkheid om zelf een reden op te sommen via 

de optie ‘andere redenen’. Aan respondenten werd gevraagd 

om de drie meest belangrijke aan te duiden. Behoefte aan 

gespecialiseerde kennis (57%), de flexibiliteit en ondernemers-

mentaliteit van freelancers (56%) en pieken in het gewone 

werk (46%) voeren de lijst aan.

3.2  Aanraden van freelancers aan 
andere ondernemers en bedrijven

We vroegen opdrachtgevers in welke mate zij andere onder-

nemingen zouden aanraden om samen te werken met free-

lancers. Er kon een score van 1 (zeker niet) tot 10 (zeker 

wel) gegeven worden. 97% geeft een score van 7 op 10 of 

meer. 27% geeft 10 op 10 en 17% 9 op 10. Het gemiddelde 

is 8,3 op 10.

3.3  Coronacrisis

Bij de vraag “Heb je door de coronacrisis minder samenge-

werkt met freelancers” en het wegfilteren van de opties ‘weet 

niet’ en ‘nee, ik had geen lopende of geplande projecten 

met freelancers’ geeft 39% aan dat (het overgrote merendeel 

van) de bestaande samenwerkingen zijn doorgegaan. Dat 

betekent dat 61% van de opdrachtgevers wel minder heeft 

samengewerkt, bijvoorbeeld door geplande projecten met 

freelancers uit te stellen (77%) of door bestaande samenwer-

kingen/contracten stop te zetten omdat ze moesten sluiten 

(44%) en/of om kosten te besparen (35%). 

3.4  Tevredenheid over 
freelancers

Om de tevredenheid van opdrachtgevers over de dien-

sten van freelancers in kaart te brengen, vroegen we om 

tien indicatoren van een goede samenwerking een score 

te geven tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden), 

met 3 als neutrale optie. Met een gemiddelde van 4,2 op 5 

zijn opdrachtgevers tevreden. Alle tien indicatoren tekenen 

goede scores op. De beste scorende indicatoren zijn het 

wederzijdse respect, vertrouwen en de gelijkwaardigheid, de 

expertise van de freelancer en de flexibiliteit van de freelancer. 

De opdrachtgever beschouwt deze drie aspecten van een 

goede samenwerking als het meest relevant. 

Grafiek 10  Voornaamste redenen om een freelancer in te huren, 2020
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GRAFIEK 11  Tevredenheid opdrachtgevers, 2020
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OPDRACHTGEVER 
Marleen De Vijt  
Azull

Wat doet jouw bedrijf?

Azull is expert in de begeleiding en de verkoop van Spaans vastgoed 

aan voornamelijk Belgen en Nederlanders.

Werk je vaak samen met freelancers? 

Ja heel vaak, voor IT, social media, communicatie, grafische opdrachten, 

vertalingen, website, soft skils… In het begin van Azull, een 10-tal jaar geleden,  

nog meer dan nu.

Wat zijn de voornaamste redenen om een freelancer in te huren?

Omdat we niet altijd voldoende werk hebben om een expert fulltime aan te werven, is werken 

met freelancers dé manier om toch op die expertise een beroep te doen. Voor de expert is het 

aangenaam werken omdat ze enkel met hun kerntaken/expertise bezig zijn en hun ‘overblijvende’  

tijd niet moeten vullen met minder interessante taken.En voor de opdrachtgever is er de zekerheid 

dat de freelancer expert in zijn vak blijft omdat hij zich enkel op zijn expertise moet focussen.De 

freelancer leert ook veel van zijn verschillende opdrachtgevers en zo ontstaat er een kruisbestuiving 

over verschillende sectoren heen. 

Is het moeilijk om de juiste mensen te vinden?

Het is even moeilijk om de juiste freelancer te vinden als de juiste vaste medewerker. 

De juiste freelancer voelt niet aan als een externe partij maar is een verlengstuk van je bedrijf.  

De samenwerking moet voelen als samenwerken met een vaste medewerker.

Zou je andere ondernemers en bedrijven aanraden om met freelancers te werken? 

Absoluut. Het is de ideale manier om je bedrijf te laten groeien zonder je vaste kosten te hoog te laten 

oplopen en is ideaal om nieuwe ideeën uit te proberen. En je hebt zo toegang tot expertise die je op 

fulltime basis niet kan betalen of niet nodig hebt.

Wat betekent ‘goed opdrachtgeverschap’ voor jou?

Het moet een win-win zijn voor beide partijen. Je moet allebei bereid zijn om voldoende tijd uit 

te trekken bij het begin van de samenwerking om een briefing te geven/krijgen. Zeer belangrijk is 

vertrouwen. Freelancers krijgen inzicht in hoe je bedrijf georganiseerd is en hoe jij met je klanten 

omgaat. Je moet er op kunnen vertrouwen dat zij vertrouwelijke kennis niet naar buiten brengen.

Zijn er dingen waar je tegenaan loopt als opdrachtgever bij het werken met freelancers?

Veel freelancers zijn boekhoudkundig niet zo deskundig. Facturatie komt te laat of niet. Freelancers 

blijven niet zo vaak echt freelancers en worden dan opgeslorpt door een bedrijf. Dat bedrijf heeft dan 

vaak eigen regels en je verliest flexibiliteit.

OPDRACHTGEVER 
Marjola Maes   
Degels Metal

Wat doet jouw bedrijf? 

Wij zamelen schroot in vanaf 1 kg; van elk mens/bedrijf, en  

ontzorgen hen van alle problematiek. En maken diezelfde  

materialen grondstofklaar om af te voeren naar verwerkersgieterijen.

Werk je vaak samen met freelancers? 

Ja, zowel voor onze corebusiness, als voor de administratie en vakkennis  

die nodig zijn om ons bedrijf te runnen.

Wat zijn de voornaamste redenen om een freelancer in te huren? 

De onbetwistbare betrouwbaarheid alsook loyaliteit .

Is het moeilijk om de juiste mensen te vinden? 

Eigenlijk niet. Trouwens, het is een wisselwerking, hoe duidelijker je opdracht, 

hoe makkelijker de zoektocht.

Zou je andere ondernemers en bedrijven aanraden om met freelancers te werken? 

Ja zeker, omdat zij ons op hun beurt ontzorgen van alle administratie en taken die wij  

zelf niet willen / kunnen doen. Zo is er ook meer ruimte voor opleidingen en bedrijfsbezoeken.  

Wat betekent ‘goed opdrachtgeverschap’ voor jou? 

Het is een goeie start als freelancers je missie en je visie kennen, en toegang hebben tot alle tools, 

zoals handleidingen en procedures. Het kan zeker helpen om als opdrachtgever de taken op te lijsten. 

Freelancers maken best na elke opdracht een verslag zodat je allebei zicht hebt op de uitvoering of 

status. Natuurlijk is het belangrijk dat je allebei hetzelfde doel voor ogen blijft hebben. 

Zijn er dingen waar je tegenaan loopt als opdrachtgever bij het werken met freelancers? 

Agendaproblemen komen wel eens voor, of verslagen blijven uit. Soms stellen freelancers te weinig 

vragen, waardoor zaken blijven liggen of aanslepen.



22 23

F
R

E
E

L
A

N
C

E
R

 F
O

C
U

S
 2

0
2

0

F
R

E
E

L
A

N
C

E
R

 F
O

C
U

S
 2

0
2

0

opdrachtgevers of kortlopende contracten hebben? Wie is 

in dat geval de ‘opdrachtgever’ die verantwoordelijk moet 

worden gesteld? Welke bijkomende rechten en verplichtin-

gen 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 wordt verbeterd en niet enkel van een speci-

fieke groep. Daarnaast moet ook het arbeidsrecht algemeen 

versoepeld worden om meer flexibiliteit voor alle werkgevers 

en werknemers toe te laten. 

4.2  Verbetering sociaal statuut

34% van de freelancers geeft aan dat het zelfstandigenstatuut 

(pensioen, arbeidsongeschiktheid) één van hun belangrijkste 

kopzorgen is. Ze zijn bij UNIZO aan het juiste adres om hun 

belangen op dit vlak te verdedigen. 

UNIZO strijdt onafgebroken voor een verbetering van het 

sociaal statuut van alle zelfstandigen, inclusief voor de free-

lancers. 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 gelijk(w)aardige sociale 

bescherming krijgen.

UNIZO ondersteunt de vraag van de freelancers dan ook om 

het sociaal statuut van de zelfstandigen verder te harmoni-

seren richting de sociale bescherming die werknemers en 

werklozen genieten. Daarbij zijn er verschillende prioriteiten. 

Ten eerste een verbetering van de pensioenberekening van 

de zelfstandigen door de afschaffing van de zogenaamde 

correctiecoëfficiënt. De huidige coëfficiënt maakt dat zelf-

standigen, bij een gelijk inkomen, slechts 69% krijgen van het 

pensioen dat werknemers krijgen. Ten tweede het toekennen 

van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die gebaseerd zijn 

op het vroegere inkomen (in plaats van het huidige forfai-

taire bedrag) en ten derde een betere bescherming tegen 

economische moeilijkheden en werkloosheid in geval van 

stopzetting.

4.3  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 onderhande-

lingsmacht, hetgeen zich kan vertalen in de contractuele 

voorwaarden. 

Standaardcontracten duiken op, met daarin onevenwich-

tige clausules, zoals een eenzijdig evaluatierecht voor de 

opdrachtgever van het geleverde werk, beperkingen van 

bepaalde contractuele rechten van de freelancer, verre-

gaande niet-concurrentiebedingen, onmiddellijke stopzet-

ting 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 geval-

len van machtsmisbruik en ook in een lijst van verboden 

bedingen. UNIZO zal erop toezien dat via deze wetgeving ook 

alle misbruiken ten opzichte van freelancers kunnen worden 

aangepakt en waar nodig, zal UNIZO pleiten voor bijsturing.

4.4  Verstrenging wetgeving rond 
betaaltermijnen en aanscherpen 
betalingsbevel

Ook de bestaande Wet ter Bestrijding van Betalingsachterstand 

in Handelstransacties werd recent verstrengd na inspanningen 

van UNIZO. Zo mag voortaan geen betaaltermijn langer dan 

60 dagen worden overeengekomen indien de schuldeiser 

een zelfstandige of kmo is en de schuldenaar niet. Een stap 

in de goede richting, maar helaas nog onvoldoende voor het 

vrijwaren van de financiële gezondheid van vele freelancers. 

Verdere aanpassingen dringen zich op:

• Beperk de mogelijkheid om contractueel langere 

betaaltermijnen dan 30 dagen af te spreken. Nu 

laat de wet toe dat partijen een langere betaalter-

mijn dan 30 dagen afspreken voor zover dergelijke 

andersluidende afspraken niet ‘kennelijk onbillijk’ zijn.  

4 Beleidsaanbevelingen

4.1  Erken freelancers als  
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 

UNIZO-enquête. 

• De redenen om mee te dingen naar een opdracht zijn 

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

lijkheid om de eigen expertise te kunnen inzetten (73%) 

en inhoudelijke uitdaging (58%) staan voorop als redenen. 

Daarna komt de voorkeur voor flexibiliteit (39%) en auto-

nomie (31%) aan bod. 

• Freelancers rapporteren een grote tevredenheid over hun 

opdrachtgevers en de opdrachten. De algemene score 

bedraagt 3,9 op 5, met een 4,0 op 5 voor transparante, 

eerlijke contracten en voorwaarden en 3,2 op 5 voor het 

inhuurproces (werving, selectie, mededinging).

• Het overgrote deel van de freelancers wil dan ook binnen 

dit statuut blijven. Ongeveer twee op drie (63%) hoopt over 

vijf jaar nog steeds actief te zijn als freelancer. Eén op vijf 

(19%) wil zelf personeel hebben en 2% wil de overstap 

maken van freelancer in bijberoep naar freelancer in hoofd-

beroep. Slechts 3% hoopt op een vaste job in loondienst.

• Op de vraag “Met alles wat je nu weet, zou je opnieuw 

starten als freelancer?”, antwoordt 85% ja, 4% neen en 

11% weet niet.

Ook uit de antwoorden van de opdrachtgevers blijkt duidelijk 

dat zij freelancers niet beschouwen als schijnzelfstandigen 

die ze aan goedkope voorwaarden in het bedrijf kunnen 

inschakelen.

Al deze vaststellingen staan in schril contrast met het stand-

punt van sommigen, waaronder vakbonden, dat freelan-

cers 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 zelfstandigen-

statuut 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 

de autonome en flexibele manier van werken van freelan-

cers 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 (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%.

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 namelijk 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 ven-

nootschap werken? Wat met freelancers die veel verschillende 
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BIJLAGE 
NACEBEL-codes voor selectie freelanceractiviteiten

NACEBEL-code Omschrijving

1813 Prepress- & premediadiensten

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

62 IT-diensten

63 Webbedrijven

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

70210 Adviesbureaus op het gebied van public-relations en communicatie

70220 Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer

7112 Ingenieurs (zonder landmeters)

73 Reclamewezen & marktonderzoek

74 Fotografen, vertalers, tolken, designers

78 Human relations consultancy

8211 Administratieve diensten voor kantoren

829 Zakelijke dienstverlening

855 Onderwijsdiensten

90 Creatieve activiteiten, kunst en amusement

95 Reparatie van computers & elektronica

77400, 58210, 58290 Overige

Met dank aan: 

Tilly Buelens - Hallinto, Johannes Charlier - Kreavet, Anja D’Hondt - Flower & Feet, 

Marjola Maes - Degels Metal, Marleen De Vijt - Azull

Maar dit is een vaag begrip dat je te pas en te onpas kan 

aanwenden wanneer de machtsverhoudingen tussen de 

betrokken partijen ongelijk zijn, zoals vaak tussen freelan-

cers en belangrijke opdrachtgevers. Betaling binnen de 30 

dagen moet dus in plaats van het wettelijk principe meer 

de wettelijke norm worden, waar je nog enkel in bepaalde 

situaties kan van afwijken. 

• Integreer de verificatietermijn in de totale betaaltermijn. 

Een klant kan gegronde redenen hebben om een factuur 

eerst te controleren en na te gaan of wat op de factuur 

vermeld staat wel in overeenstemming is met wat geleverd 

werd, of de levering correct is gebeurd, enzovoort. De wet 

laat daarom toe dat partijen een termijn afspreken om 

de factuur te verifiëren. Hoewel dergelijke verificatieter-

mijn na de laatste wetswijziging wettelijk beperkt werd tot 

maximaal 30 dagen ten opzichte van de kmo-schuldeiser, 

gebruiken sommigen dit nog steeds om de betaling van 

de factuur kunstmatig te rekken. Daarom moet de verifi-

catietermijn integraal deel uitmaken van de uiteindelijke 

maximale betaaltermijn. Met andere woorden, spreek je 

een betalingstermijn van langer dan 30 dagen af – wat 

mogelijk is in geval van gegronde redenen – dan moet 

de verificatieperiode verhoudingsgewijs worden ingekort 

zodat de totale betalingstermijn nooit de termijn van 60 

dagen overschrijdt.

• Lever een eventueel PO-nummer tijdig aan. De 30-dagen-

termijn die momenteel in de wet staat ingeschreven, heeft 

als startpunt de datum van de factuur. Maar in de praktijk 

merken we dat ondernemers vaak lang moeten wachten 

tot ze een inkoopordernummer (purchase order number 

of ‘PO-nummer’) aangeleverd krijgen. En dat nummer is 

nodig om de factuur te kunnen opmaken. Dergelijke ach-

terpoortjes moeten dicht. Daarom moet de schuldeiser bij 

wet uiterlijk op het moment van levering beschikken over 

alle nodige stukken en informatie om de factuur op te 

maken. Dergelijke bepaling is bovendien niet enkel nodig 

om de betaaltermijn binnen de perken te houden, maar 

ook om de ondernemer in staat te stellen de factuur binnen 

de wettelijk voorziene termijn uit te sturen. 

• De huidige bepaling uit de wet, die het verbiedt om con-

tractueel afspraken te maken over de factuurdatum, moet 

worden uitgebreid naar b2b-overeenkomsten (momenteel 

is die enkel voorzien in relaties met de overheid). 

• De verhoging van het openstaande bedrag met de voor-

ziene intrest, moet een verplichting worden voor de 

schuldenaar. Vragen van nalatigheidsintresten zijn het 

middel bij uitstek voor kmo’s om proactief hun schuldenaar 

aan te zetten om stipt te betalen. Veel freelancers eisen 

hun rechten echter niet op wanneer ze vrezen daarmee 

de commerciële relatie met hun (grote) klant te schaden. 

De huidige bepaling in de wet, die een automatisch recht 

op intrest voorziet bij wanbetaling, moet omwille van die 

‘fear factor’ omgezet worden in een verplichting voor de 

schuldenaar om het openstaande bedrag vanaf de verval-

dag automatisch te verhogen met de verschuldigde intrest. 

Een wettelijke uiterste betaaltermijn is echter niet voldoende. 

De freelancer moet ook mogelijkheden hebben om effi-

ciënt op te treden wanneer de vastgelegde betaaltermijn 

toch zou worden overschreden. Uit eerdere onderzoeken 

van UNIZO bleek dat de huidige procedures voor de recht-

bank 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 pro-

cedure geldt voorlopig enkel voor schuldvorderingen tegen 

andere ondernemers. UNIZO vraagt om deze procedure uit 

te breiden naar de overheid en consumenten.
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