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Heel wat organisaties doen een beroep op zelfstandigen. Ben je echter zelfstandige op

papier, maar werknemer in de praktijk? Dan loert het risico van schijnzelfstandigheid om de

hoek. Maar wat zijn de precieze criteria, en hoe vermijd je schijnzelfstandigheid?

Vier criteria zijn belangrijk wanneer de sociale inspectie wil bepalen of er al dan niet sprake is

van schijnzelfstandigheid. In een reeks van vier artikels  zoom ik in op deze vier criteria en

wat ze concreet betekenen, enerzijds contractueel en anderzijds in de praktijk. De

zogenaamde risicosectoren transport, bouw, schoonmaak en bewaking met meer criteria,

laten we hier buiten beschouwing. Veel leesplezier met de vele tips& tricks die dit ebook je

geeft! 

Editor's Note

Ellen Pensaert
Legal Counsel 



Het contract

In het contract:

In de praktijk:

Criterium 1: DE WIL VAN DE PARTIJEN
Om de wil van de partijen te onderzoeken is een aantal clausules in het contract van belang die de intentie van de samenwerking

aantoont. Het contract is zo een van de belangrijkste pijlers bij een eventueel onderzoek. Hieronder geven we een overzicht van wat

elementair is in een contract en hoe deze punten in de praktijk worden toegepast of geïnterpreteerd door controle-instanties.

1.      De relatie tussen freelancer/opdrachtgever

Het contract verduidelijkt de relatie tussen de zelfstandige en opdrachtgever en niet tussen werkgever en werknemer. Daarom spreek

je over een opdracht en niet over een functie of functiebeschrijving. Het gaat over een overeenkomst tot aanneming van diensten. Als

zelfstandige refereer je in het contract naar je verplichtingen als zelfstandige: bijdragen, belastingen en verzekeringen. De rol van

opdrachtgever wordt duidelijk door aan te geven dat er nood is aan expertise of projectondersteuning die de opdrachtgever op dat

moment niet in huis heeft en dus wordt ingehuurd.

2.      Beschrijving van de opdracht

Je omschrijft als opdrachtgever wat de precieze opdracht is en binnen welke situatie de freelancer aan de slag gaat. Vermeld van

welke diensten je als opdrachtgever gebruik maakt. Het is van belang om duidelijk te maken dat deze rol niet onmiddellijk of niet kan

ingevuld worden door huidige of extra vaste werknemers.

Het gaat om opdrachten waarin de freelancer met zijn kennis en expertise zelfstandig aan de slag gaat. Hij of zij dient helemaal geen

instructies te krijgen over de manier waarop hij de opdracht invult. De zelfredzaamheid, de expertise, de knowhow van de freelancer

is hier van belang, ook de kortstondigheid en dringendheid zijn factoren die in de kaart van een zelfstandigenrelatie spelen.

De wil van de
partijen



In het contract

In de praktijk

In het contract

3.      Aansprakelijkheid

Leg als opdrachtgever meteen ook de aansprakelijkheid vast in de overeenkomst. Eén van de grote verschillen tussen

werknemers en zelfstandigen is dat werknemers (onder voorbehoud van enkele uitzonderingen) niet persoonlijk

aansprakelijk kunnen worden gesteld bij fouten. Dat is anders in een leveranciers-/klantrelatie en wordt best vastgelegd in

het contract.

De aansprakelijkheid vloeit voort uit de soort verbintenis die in het contract werd bepaald. Opteer als freelancer eerder

voor een inspanningsverbintenis dan een resultaatsverbintenis, hierbij kan de kwaliteit van je afgeleverde werk niet ter

discussie staan (in het andere geval wél). Je engageert je immers om al je kennis en expertise in te zetten en zo het best

mogelijke advies te verlenen binnen de opdracht waaraan je werkt. Let wel: je kan wel aansprakelijk worden gesteld voor

beroepsfouten waarbij je de opdrachtgever schade berokkent. Tip! Sluit zoveel mogelijk uit dat je verantwoordelijk
wordt gesteld voor onrechtstreekse schade. Zorg in elk geval voor een goede verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid.
4.      Vergoeding

Leg het overeengekomen tarief vast in het contract. Of dat een uurtarief, dagprijs of vergoeding per opdracht is, maakt

weinig uit. Bepaal wel duidelijk wat daaronder valt: btw, verplaatsingskosten, andere kosten. Leg een betalingstermijn

vast en geef voor de volledigheid de manier van factureren aan.

De wil van de
partijen: vervolg
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In de praktijk

In het contract

In de praktijk

Niet alleen de vermelding van een tarief is belangrijk, maar evengoed de mate waarin dat tarief realistisch is. Een

te laag tarief of een tarief dat gevaarlijk dicht bij de uurlonen van vaste medewerkers aanleunt, doet vragen

rijzen. Inspecteurs weten wat de druk op vlak van belastingen en verzekeringen betekent voor zelfstandigen en

verwachten dat in een correcte prijszetting. Tip! Verwijs als freelancer in je facturen naar de afspraken die
gemaakt zijn in de overeenkomst, dat maakt de cirkel rond en dus juridisch sluitend.

5.      Concurrentiebeding

Vaak dringen opdrachtgevers aan op een concurrentiebeding. Populair is een clausule over het benaderen van

eindklanten na afloop van de opdracht. Het concurrentiebeding in een zelfstandigenovereenkomst is vrijer in te

vullen dan in arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers.

Het concurrentiebeding is een punt van onderhandeling tussen freelancers en opdrachtgevers. Al zijn er limieten

en dien je met een aantal wettelijke bepalingen rekening te houden. Clausules die als broodroof kunnen aanzien

worden voor freelancers worden door de wetgever als ongeldig verklaard.

De wil van de
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In het contract

In de praktijk

6. Beëindiging van het contract

Een contract kan worden afgesloten voor zowel onbepaalde als bepaalde duur. In het eerste geval zal er dan

enkel een startdatum worden vastgelegd. In het andere geval is er zowel een begin- als einddatum

opgenomen. Voor contracten van bepaalde duur is het van belang na te gaan wat de voorwaarden zijn om

de overeenkomst eventueel te verlengen.

 

Belangrijk is dat zowel de freelancer als de opdrachtgever het contract kan beëindigen. Op vlak van

opzegtermijnen hebben beide partijen een grote contractuele vrijheid. Belangrijk is zeker te bekijken

wanneer de opzegtermijn juist start want dit wordt vrij vaak vergeten en zorgt bij een mogelijke beëindiging

voor onnodige discussies.

Zit je contract op bovenstaande punten écht goed én stemt dat overeen met wat er in de praktijk gebeurt,

dan scoor je alvast positief op het eerste criterium dat belangrijk is in een onderzoek door de sociale

inspectie naar schijnzelfstandigheid.
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In het contract

In de praktijk

In het eerste deel las je welke aspecten belangrijk zijn om

te voldoen aan het eerste criterium de wil van de partijen.

Het tweede criterium, vrijheid van organisatie van

arbeidstijd, is een volgende belangrijke pijler in een

samenwerking tussen opdrachtgever en freelancer. Wat

zegt het contract en hoe vertaalt zich dat in de realiteit? 

 

Criterium 2: Vrijheid van organisatie van de arbeidstijd

1. Omschrijving van de opdracht

De opdracht vormt de basis van de samenwerking tout

court. Naast de inhoudelijke omschrijving bepaal je hier

bovendien ook de eventuele termijn van de opdracht, het

aantal dagen, weken, maanden of jaren dat de voorziene

samenwerking zal duren. Je omschrijft hier de afspraken

over de arbeidstijd zonder de planning van de freelancer te

beperken.

Opdrachtgevers kunnen freelancers geen vast uurrooster

opleggen. Net zomin kunnen ze bepalen wanneer een

freelancer al dan niet inhouse aanwezig dient te zijn of

wanneer ze verlof moeten nemen. Wat valt wel af te

spreken? Het aantal te presteren dagen per week, het

aantal te presteren uren per dag. Maar hoe die ingepland

worden, valt volledig onder de vrijheid van de planning van

de freelancer.

De freelancer heeft dan wel de vrijheid om zijn of haar

arbeidstijd te bepalen, toch is het mogelijk om hier

werkbare afspraken over te maken zonder de uitholling

van het werkgeversgezag.

De vrijheid van
orgisatie van de
werktijd



In het contract

In de praktijk

2. Verloop van de opdracht

In deze clausule leg je de organisatorische afspraken vast.

De freelancer heeft dan wel de vrijheid om zijn of haar

arbeidstijd te bepalen, toch is het mogelijk om hier

werkbare afspraken over te maken zonder uitholling van

het werkgeversgezag.

De opdrachtgever kan hier de deadlines vastleggen en

bepalingen over wat er gebeurt in geval van onverwachte

afwezigheden van de freelancer. Of hoe en wanneer

afwezigheden gecommuniceerd worden. Daarnaast kan

een freelancer in het contract laten opnemen wanneer hij

beschikbaar is voor meetings bijvoorbeeld. Of andere

afspraken die hem toelaten zijn tijd zo efficiënt of vrij

mogelijk in te delen. Let goed op dat het over onderlinge

afspraken gaat en niet over eenzijdige regels die de

opdrachtgever oplegt. In geval van afwezigheden hoeft de

freelancer geen enkele verantwoording af te leggen over

de reden van zijn afwezigheid. De freelancer hoeft dit ook

nooit te staven met enig bewijsstuk, zoals bijvoorbeeld een

ziektebriefje.

De vrijheid van
orgisatie van de
werktijd



In het contract

In de praktijk

In het contract

3. Praktische afspraken & vergoeding

In de praktische afspraken staan bijvoorbeeld de

kantooruren die algemeen gelden bij de opdrachtgever. Of

op welke manier de uren geregistreerd worden. Is er een

stand-by-systeem waarin de freelancer betrokken wordt?

Is er soms sprake van extra uren, zaterdagwerk of andere

flexibele formules? Ook toegangs-, veiligheids- of

hygiëneregels vallen onder deze clausule.

Vrijheid van arbeidstijd betekent dat de freelancers zelf

kiest hoe hij zijn werk organiseert en op welke tijdstippen

hij werkt. Het is wel perfect correct om afspraken te maken

over het aantal uren, dagen, weken en de flexibiliteit die

nodig is om een bepaald project tot een goed einde te

brengen. Let erop dat er een apart systeem voor

urenregistratie is voor freelancers. Meestal heeft de

freelancer hiervoor zijn eigen tools of systeem.

Urenregistratie in het tikkingsysteem van de vaste

medewerkers bijvoorbeeld is sterk af te raden.

4. Werken met derden

Optioneel is een clausule die de afspraken vastlegt over

werken met derden. Laat de opdrachtgever de zelfstandige

toe om met derden te werken? Is er een intermediaire

partij betrokken, dan vind je hier tot waar de

verantwoordelijkheden van de opdrachtgever gaan, die

van de freelancer of die van de tussenpartij.

De vrijheid van
orgisatie van de
werktijd



In de praktijk
Beslis je als freelancer om zelf bepaalde aspecten binnen

een opdracht uit te besteden, dan is het belangrijk om je

aan de voorwaarden van het contract te houden. In

sommige gevallen laat een opdrachtgever uitbesteden niet

toe, in andere gevallen dien je eerst toestemming te

vragen. Wanneer deze clausule niet is opgenomen, dan

staat het de freelancer vrij, al blijft de

eindverantwoordelijkheid over de opdracht altijd bij de

freelancer zelf liggen.

5. Conclusie
Juridisch gezien kan een opdrachtgever niet bepalen

wanneer een freelancer precies werkt. In de praktijk plant

een freelancer zelfstandig in wanneer hij aan een opdracht

werkt en houdt hiermee rekening met de praktische

afspraken die bij een opdrachtgever gelden. Het hoofddoel

van de freelancer is immers een kwalitatieve invulling te

geven aan de samenwerking.

De vrijheid van
orgisatie van de
werktijd



Criterium 3: vrijheid van organisatie van het werk 

1. Welke verbintenis ga je aan?
De vrijheid van organisatie van het werk staat of valt om te beginnen met het soort verbintenis dat je sluit in het contract: de

resultaatsverbintenis of de middelenverbintenis. Wat is het verschil?

De resultaatsverbintenis
In deze samenwerkingsvorm bepalen de resultaten van een opdracht of de samenwerking al dan niet geslaagd is. Bijgevolg hangt de

vergoeding hier ook aan vast. Dat betekent dat je als freelancer ervoor moet zorgen dat je alle informatie zo gedetailleerd mogelijk van

je opdrachtgever doorkrijgt. We zien dat deze contracten vooral in de IT-sector gangbaar zijn. Zo is de ontwikkeling van bepaalde

software een perfect voorbeeld van een welomschreven resultaat. Eigen aan de resultaatsverbintenis is dat indien het resultaat niet

wordt bereikt, je aansprakelijkheid als freelancers in het gedrang komt. Mogelijk gevolg? Discussie over de betaling van je opdracht.

Daarom raden we creatieve freelancers bijvoorbeeld aan om te kiezen voor een middelenverbintenis. De perfecte foto, baseline of

vertaling is vaak voor interpretatie vatbaar en is beter geen aanleiding om te discussiëren over betalingen.

De middelenverbintenis
We raden dus aan om voor freelancecontracten te kiezen voor een middelenverbintenis. Daarmee verklaar je als freelancer dat je alle

mogelijke middelen die je ter beschikking hebt, inzet om de beoogde resultaten te bereiken. Net als het goede-huisvader-principe. Zo

zet je al je kennis, competenties, expertise en middelen in die nodig zijn om de opdracht tot een goed einde te brengen. Is er discussie

over de kwaliteit van het werk? Dan is het aan de opdrachtgever om aan te tonen dat de freelancer zich niet als een goede huisvader

gedragen heeft. Hiermee hoeft jouw aansprakelijkheid als freelancer niet in het gedrang te komen.

 

Vrijheid van organisatie
van het werk 



In het contract
Het soort verbintenis zit in het contract vervat: in de clausule rond ‘onafhankelijkheid’ of de clausule rond ‘aansprakelijkheid’.

2. Intuita Personae. Opnemen of niet?  

Deze clausule bepaalt dat de identiteit van de wederpartij doorslaggevend is om de overeenkomst te sluiten. In geval van

freelancecontracten betekent dit dat opdrachtgevers eenzijdig afdwingen dat de opdracht alleen door één bepaalde freelancer kan

uitgevoerd worden. Dat lijkt ergens logisch aangezien een freelancer zich net met zijn of haar expertise en skills onderscheidt van

anderen. Toch zijn hier verschillende bedenkingen bij. Deze clausule neemt juridisch gezien het karakter aan van een instructie, wat

haaks staat op het criterium ‘vrijheid van organisatie van het werk’. Bovendien kom je als freelancer in de problemen wanneer je plots

ziek valt of onverwacht de opdracht niet zelf kan uitvoeren en dus een beroep moet doen op freelancecollega’s of onderaannemers.

Sterker nog, deze bepaling houdt ook voor de opdrachtgever beperkingen in. Wat als je als freelancer vaststelt dat voor een bepaald

deel van de opdracht een collega-freelancer beter geschikt is? Een ‘goede huisvader’ signaleert dit aan de opdrachtgever. Het best

mogelijke resultaat moet voor beide partijen het uitgangspunt zijn.

In het contract
Stelt de sociale inspectie vast dat deze clausule in het contract vermeld staat, dan kan het vermoeden van schijnzelfstandigheid rijzen.

We raden daarom aan deze clausule niet op te nemen in freelancecontracten. Deze clausule komt vaak voor in overeenkomsten met

tussenpartijen die deze bepaling vooral hanteren als commercieel instrument. Vermeld liever al op voorhand in het contract hoe je

onvoorziene omstandigheden opvangt bij (onverwachte) afwezigheden van de freelancer=.

Vrijheid van organisatie
van het werk 



3. Met welke middelen werkt de freelancer?
Heeft een freelancer recht op een gsm of laptop van de opdrachtgever? Het is een van de vele praktische vragen waar opdrachtgevers

en freelancers op botsen. Zeker bij opdrachten waarbij de freelancer inhouse bij de klant werkt. We raden aan om zoveel mogelijk

eigen materiaal te gebruiken. Toch is een pc of laptop van de klant soms nodig omwille van de interne systemen en IT-veiligheid. Dit

kan zeker, maar maak goeie afspraken. Heb je nood aan een apart gsm-nummer voor je opdracht, dan zijn er twee mogelijkheden. Of

je gebruikt een toestel van de klant. Waarbij je strikt het onderscheid maakt tussen het toestel voor deze opdracht en je persoonlijke

toestel dat je voor je andere zelfstandige activiteiten en persoonlijk gebruik hanteert. Hou het gebruik zuiver. Of je voorziet zelf een

toestel en nummer voor deze opdracht. Hiervoor kan je aparte (prijs)afspraken bepalen in het contract.

In het contract
Gebruikt een freelancer toestellen en systemen van de opdrachtgever? Lijst dit allemaal op in het contract. Dit staat mee in het

voorwerp van de overeenkomst, bij de omschrijving van de opdracht.

4. Kan ik mij als freelancer voorstellen in naam van mijn klant?
Juridisch gezien mag je je als zelfstandige niet verbinden aan je opdrachtgever ten opzichte van derden. Het moet dus in elk geval

duidelijk zijn dat je als externe of als freelancer werkt. En zorg dat dit voor álle partijen duidelijk is. Zowel binnen als buiten de

organisatie. Hetzelfde geldt voor derden waarmee je samenwerkt om de opdracht uit te voeren.

In het contract
Er is geen aparte clausule in het contract waarin dit concreet vermeld staat. Maar het valt wel onder het onafhankelijkheidsprincipe

dat stelt dat je als zelfstandige op geen enkel moment een arbeidsverhouding aangaat met de opdrachtgever.

Vrijheid van organisatie
van het werk 



Vrijheid van hiërarchische controle: het laatste criterium  
Werkgeversgezag hoort niet thuis in een samenwerking tussen freelancers en opdrachtgevers. Dat betekent niet dat er geen

doelstellingen en afspraken kunnen vastliggen. Maar de manier waarop we tot die afspraken komen en hoe een samenwerking de

verwachting van alle partijen inlost, komt anders tot stand dan via klassieke evaluatie- en functioneringsgesprekken. Om je te

vrijwaren van het vermoeden op schijnzelfstandigheid, besteed je beter extra aandacht aan de clausules over het verloop en de

beëindiging van de opdracht. Wat dat in de praktijk betekent, leggen we hieronder uit.

1. Het verloop van de opdracht
Onder deze clausule vallen de organisatorische afspraken. Een groot deel van de aspecten die gelinkt zijn aan ‘hiërarchische controle’

vallen hier dan ook onder. Volgende topics leggen vast hoe opdrachtgever en freelancer praktisch samenwerken en hoe de opdracht

wordt opgevolgd zonder hiërarchische controle uit te oefenen.

Doelstelling van de opdracht

Omschrijf de doelstelling van de opdracht zo concreet mogelijk. Waarom werken freelancer en opdrachtgever samen? Wat is het doel

van de opdracht en welke expertise legt de freelancer hiervoor in de weegschaal?

Deadlines
Uiteraard kan je verschillende deadlines vastleggen in het contract. Het is ook perfect haalbaar om aan die deadlines de vergoeding te

koppelen.

 

Hiërachische controle



Overleg en rapportering
Bepaal in het contract al meteen wat er nodig is voor een correcte opvolging van de opdracht. Welke overlegmomenten worden er

ingepland, wat is er nodig op vlak van feedback? Zijn er rapporteringen nodig en waaraan moeten die voldoen?

Tip voor de freelancer: wanneer je bij de bespreking van het contract al direct het belang van feedback aanhaalt, leg je een stevig

fundament voor een vlotte samenwerking. Zo zijn de verwachtingen van beide partijen duidelijk.

Tijdsregistratie
Tijdsregistratie via de interne prikklok is sterk af te raden. Dit druist zelfs in tegen twee van de vier criteria die bepalend zijn in een

onderzoek naar schijnzelfstandigheid. We haalden het eerder al aan bij ‘vrijheid van organisatie van de arbeidstijd’ en komt ook hier

aan bod. Freelancers houden zelf hun uren bij of doen dit via een gezamenlijk systeem. Het spreekt voor zich dat het systeem

transparant moet zijn voor beide partijen. Toegangsregistratie door een badgesysteem is uiteraard geen probleem. Die

toegangscontrole is er immers omwille van veiligheidsredenen zodat er een actueel overzicht is van wie zich in de gebouwen bevindt

bij een noodsituatie.

Afwezigheden
Een freelancer hoeft geen verklaring te geven over de reden van zijn afwezigheid en er ook geen toestemming voor vragen. Het strookt

bovendien ook niet met de ‘vrijheid van organisatie van werk’. Instructies voor het aantal te nemen verlofdagen zijn evenmin aan de

orde. Uiteraard wil een opdrachtgever wel zeker zijn dat de opdracht binnen de voorziene termijn afgewerkt wordt. Dit heb je al

vastgelegd in de ‘doelstelling’ en bij de ‘deadlines’. Praktische afspraken vastleggen over wanneer een freelancer het best meldt

wanneer hij of zij afwezig zal zijn, is wel perfect mogelijk. Bepaal ook al in het contract hoe onverwachte of lange afwezigheden

opgevangen worden.

Hiërachische controle



Interne of externe audits
In sommige gevallen komt het voor dat het werk van freelancers mee opgenomen wordt in interne of externe audits van de organisatie.

Audits zijn per definitie een scan van de procedures en geen persoonlijke evaluatie of controle. Ze worden juridisch gezien dan ook niet

beschouwd als ‘hiërarchische controle’.

2. Beëindiging overeenkomst
Wat gebeurt er dan als de samenwerking toch niet de verwachtingen van een van de partijen inlost? Of als beide partijen aanvoelen dat

de verstandhouding niet goed zit? Hapert de samenwerking, dan zorgt dit voor wrevel en betekent dit in de praktijk soms dat de

samenwerking wordt stopgezet. Op dat moment is het belangrijk om terug te grijpen naar wat er in het contract vermeld staat bij de

clausule 'beëindiging contract'.

Remediëringsperiode
Soms is er in het contract sprake van een remediëringsperiode. Wringt de samenwerking, dan kan de opdrachtgever beslissen om rond

de tafel te zitten om een aantal knelpunten aan te kaarten. Op basis van dit gesprek wordt een actieplan gemaakt waarin de freelancer

een bepaalde periode de tijd krijgt om deze zaken aan te pakken. Daarna wordt beslist of de samenwerking al dan niet wordt stopgezet.

De intentie van de remediëring is om het project of de samenwerking alsnog te redden. Vindt er uiteindelijk toch een contractbeëindiging

plaats, dan val je terug op de bepalingen die vastliggen in de clausule ‘beëindiging contract’.
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3. Vervangen van de uitvoerder

In contracten met tussenpartijen staat vaak een clausule over ‘vervanging van de uitvoerder’. Dit valt samen met een zogenaamde free

handover. Dat betekent dat een opdrachtgever kan beslissen dat de freelancer vervangen moet worden door een andere persoon met

dezelfde expertise. De free handover bepaalt dat er door beide freelancers een overdracht van 10 dagen zal plaatsvinden die niet

gefactureerd wordt aan de klant.

Voor de freelancer die vervangen wordt, gelden wel nog steeds de voorwaarden ‘beëindiging van de opdracht’ die vastliggen in het

contract tussen de tussenpartij en de freelancer zelf.

Vrijheid van hiërarchische controle moet de freelancer voldoende vrijheid geven om de opdracht in te vullen naar best vermogen. Dat

neemt niet weg dat opdrachtgever en freelancers werkbare en bindende afspraken kunnen vastleggen.
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Contract en praktijk, eenzelfde verhaal
Onthoud dat een sluitend contract al de helft van het werk is in het vermijden van schijnzelfstandigheid en tegelijk slechts de helft is.

Zorg ervoor dat wat in het contract staat ook één op één vertaald wordt in de praktijk en dat die perceptie ook duidelijk is bij iedereen in

de organisatie. Tot slot willen we nog een belangrijke mythe ontkrachten: schijnzelfstandigheid ontstaat niet automatisch door slechts

voor één opdrachtgever te werken. Voor een enkele opdrachtgever werken is perfect mogelijk als je je aan de principes van een

zelfstandigenrelatie houdt zoals we beschreven in dit ebook. 

 

Conclusie


