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dat gevoeliger lijkt voor conjunc-
tuurschommelingen. Die groei 
werd geschraagd door een reeks 
van factoren, zoals de dynamiek 
van de vrije beroepen, de steeds 
grotere aantrekkingskracht van de 
flexibiliteit dat het statuut biedt, 
de gewestelijke maatregelen ter 
bevordering van het ondernemer-
schap, de verbeteringen aan het 
sociaal statuut en de mogelijkheid 
om een pensioen te combineren 
met het inkomen uit een zelfstan-
dige activiteit. Voor sommigen, die 
ondanks hun vaardigheden en hun 

actieve zoektocht naar werk moeilijk een baan als 
loontrekkende weten te vinden, is zelfstandig werk 
ook een toegangspoort tot de arbeidsmarkt. Dat ef-
fect is nog sterker tijdens een conjunctuurvertraging.

Geschraagd door zelfstandigen zonder 
werknemers

In de meeste gevallen werken zelfstandigen al-
leen. Doorgaans is dat of een eigen keuze of omdat 
ze vinden dat ze niet genoeg werk hebben. Voor 
14% van hen worden echter de kosten verbonden 
aan een indienstneming nog altijd te hoog geacht, 
ondanks de recent genomen maatregelen om de 
aanwervingskosten te verminderen. De stijging van 
het aantal zelfstandigen is overigens toe te schrijven 

Tendensen en determinanten

Het aantal zelfstandigen neemt toe

Sinds het midden van de jaren negentig loopt het 
aandeel zelfstandigen in de totale werkgelegenheid 
in de meeste Europese landen terug. België wijkt 
op dit gebied van de Europese Unie (EU) af, aan-
gezien het percentage zelfstandigen sinds de grote 
recessie een omslag vertoonde. Sinds 2008 nam het 
immers geleidelijk toe, tot 17% van de totale werk-
gelegenheid, dat is het hoogste percentage van de 
referentielanden in figuur 1. In 2018 maakten de 
zelfstandigen in hoofdberoep, volgens de nationale 
rekeningen, 801 000 van de 4,8 miljoen werkenden 
uit. Vanaf 2008 groeide het aantal zelfstandigen in 
België zelfs sterker dan het aantal loontrekkenden, 

Arbeidsorganisatie en flexibiliteit

Tendensen en voorwaarden van de 
ontwikkeling van de zelfstandige arbeid
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aan de zelfstandigen die alleen werken; het aantal 
zelfstandigen die werkgever zijn, neemt immers af.

Een zelfstandige activiteit kan als hoofdberoep, 
maar ook als bijberoep1 of na de pensionering 
worden uitgeoefend. Hoewel de meeste bij het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen (RSVZ) geregistreerde zelfstandigen 
tot de eerste categorie behoren (66%), oogsten de 
andere segmenten een steeds groter succes, aange-
zien ze met respectievelijk 31% en 63% zijn toege-
nomen sinds 2008, tegen 9% voor de zelfstandigen 
in hoofdberoep (zie figuur 2). Sommige werkenden 
vatten een activiteit als zelfstandige in bijberoep 
aan om te testen of die levensvatbaar is, alvorens 
zelfstandige in hoofdberoep te worden.

Voorts dient de zeer sterke daling van het aantal 
meewerkende echtgenoten te worden beklem-
toond. Deze groep was in 2017 nog met 26 300, te-
gen 44 100 in 2008. Dat zijn hoofdzakelijk vrouwen 
uit de oudere leeftijdscategorieën. Voor de studen-
ten werd in 2017 een specifiek statuut ingevoerd 
dat jongeren de gelegenheid biedt verlaagde soci-
ale bijdragen te betalen, terwijl ze ten laste blijven 
van hun ouders. In het vierde kwartaal van 2018 
waren ze met bijna 6300. Die ontwikkelingen wij-
zen op de toenemende diversiteit van de vormen 
waarin de zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend.

Vooral in de handel en de vrije beroepen

Handel, vrije beroepen en bouwnijverheid zijn de 
belangrijkste bedrijfstakken waarin de zelfstandigen 
het meest actief zijn. Bepaalde branches vertonen 
uiteenlopende ontwikkelingen naargelang het sta-
tuut. Dat is het geval voor de handel, die toeneemt 
bij de loontrekkenden en terugloopt bij de zelfstan-
digen, hoewel het voor hen een van de belangrijkste 
bedrijfstakken blijft. De ingrijpende transformatie 
van die tak, met de geleidelijke verdwijning van de 
kleine handelaars door de concurrentie van grote 
bedrijven en de ontwikkeling van de e-commerce, 
heeft daartoe bijgedragen. Dat geldt ook voor de 
landbouw, die steeds minder zelfstandigen telt, 
maar waar het aantal loontrekkenden blijft stijgen.

Lange werktijden

Zelfstandigen hebben veel langere werktijden dan 
loontrekkenden. Terwijl drie loontrekkenden op 
tien verklaren meer dan 40 uur per week te werken, 
geldt dat voor acht zelfstandigen op tien. Tot de wer-
kenden die verklaren meer dan 60 uur per week te 
werken, behoren slechts zeer weinig loontrekken-
den, maar bij de zelfstandigen betreft dit niet minder 
dan drie op tien. De werklast van de zelfstandigen is 
in België groter dan in de EU, in het bijzonder voor 

Figuur 1.
Aandeel van de zelfstandige werkgelegenheid (in % van de totale werkgelegenheid)
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de zelfstandigen met werknemers. Voor de loontrek-
kenden geldt het tegendeel (zie figuur 3).

Hoge werktevredenheid

De werktevredenheid van de zelfstandigen is hoger 
dan die van de loontrekkenden. Negen zelfstandi-
gen op tien wensen niet van statuut te verande-
ren. In 80% van de gevallen hebben ze vrijwillig 
voor het statuut van zelfstandige gekozen, tegen 
60% van hun tegenhangers in de EU. Dat komt tot 
uiting in een lage mobiliteit tussen de statuten. Het 
percentage zelfstandigen dat van statuut verandert 
naar de gesalarieerde werkgelegenheid is gering, 
met minder dan 3%. Het percentage loontrekken-
den dat overstapt naar het statuut van zelfstandige 
in hoofdberoep is echter nog kleiner, namelijk 1%.

Hoofdzakelijk geschoolde mannen uit de 
middelste leeftijdsgroep

Zelfstandigen zijn overwegend mannen (66%) uit 
de middelste leeftijdsgroep van 25-49 jaar (59%), 
die hooggeschoold (46%) en van Belgische origine 
zijn (82%).

Hoewel het scholingsniveau van zelfstandigen al 
met al lager is dan dat van de loontrekkenden, ligt 
het in België hoger dan het Europese gemiddelde 
als gevolg van het hoge percentage vrije beroepen. 
Wie studierichtingen in verband met diergenees-
kunde of gezondheidszorg heeft gevolgd, is het 
meest geneigd voor het statuut van zelfstandige te 
kiezen. De toename van de vrije beroepen wordt 
in de hand gewerkt door een reeks intellectuele 
beroepen, paramedische beroepen maar ook be-
roepen in het privéonderwijs die in de lift zitten.

Bijna negen op de tien zelfstandigen hebben de Bel-
gische nationaliteit. Onder de buitenlanders met dat 
statuut zijn de Roemenen het talrijkst (21% van de 
niet-Belgen), gevolgd door de Nederlanders (14%) 
en de Fransen (11%). De forse groei van het aantal 
buitenlandse zelfstandigen uit Oost-Europa houdt 
verband met de voorwaarden voor toegang tot de 
arbeidsmarkt die bij de uitbreiding van de EU wer-
den opgelegd. De destijds opgelegde beperkingen 
golden tijdelijk, en enkel voor de loontrekkenden. 
De zelfstandigen mochten op basis van het vrije ver-
keer van diensten, hun activiteit op het hele grond-
gebied van de EU uitoefenen. Brussel telt de meeste 
buitenlandse werkenden: 41% van de zelfstandigen 
is er geen Belg, tegen 7% in Vlaanderen en Wallonië.

Figuur 2.
Aantal zelfstandigen naargelang van de aard van de zelfstandige activiteit
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Wanneer de leeftijdsstructuur van de werkenden 
wordt vergeleken, kan worden vastgesteld dat de 
verdeling sterk verschilt naargelang het statuut. 
Verhoudingsgewijs werken meer jongeren als loon-
trekkende en meer 50-plussers als zelfstandige. 
De complexiteit en de uitbreiding van de door dat 
statuut vereiste competenties, vaardigheden in ver-
band met de hoofdactiviteit, maar ook administra-
tieve en boekhoudkundige lasten, beheer van de 
handelsrelaties en dergelijke meer, vormen wellicht 
een minder belangrijke hinderpaal voor ervaren 
werkenden dan voor starters.

Sociale bescherming en inkomens

In België worden de werkenden gedekt door de 
sociale zekerheid. De loontrekkenden worden ge-
dekt ongeacht hun werktijd of type van arbeids-
overeenkomst. Zelfstandigen in bijberoep worden 
gedekt op basis van hun hoofdactiviteit, namelijk 
een statuut van loontrekkende bij de overheid of in 
de private sector. Zelfstandigen hebben een afzon-
derlijk sociaal stelsel.

Lagere bijdragen, en minder rechten

In tegenstelling tot de loontrekkenden in de private 
sector of bij de overheid moeten zelfstandigen zich 
aansluiten bij een verzekeringskas en een zieken-
fonds. Ze zijn onderworpen aan een lager bijdrage-
percentage dan de loontrekkenden, werkgevers- en 
werknemersbijdragen samen, maar die geringere 
bijdrage biedt hun ook minder rechten. Het bij-
dragepercentage van de zelfstandigen is degressief: 
het daalt naarmate het inkomen toeneemt, in te-
genstelling tot het tarief dat van toepassing is op 
de inkomens van de loontrekkenden. Bovendien 
zijn hun bijdragen beperkt tot een jaarlijks plafond. 
Zelfstandigen genieten bepaalde rechten inzake 
gezinsbijslagen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
moederschap, pensioen en overbruggingsrecht. 
Ze kunnen echter geen werkloosheidsuitkeringen 
krijgen, behalve als ze rechten hadden verworven 
omdat ze voorheen uitkeringsgerechtigde werkloze 
of loontrekkende waren. Bovendien zijn ze niet be-
schermd bij een arbeidsongeval of beroepsziekte. 
In dat geval kunnen ze niettemin wel een beroep 
doen op de ziekteverzekering of de invaliditeit.

Figuur 3.
Wekelijkse arbeidstijd naar statuut (aantal per week gewerkte uren, in % van het totaal ongerekend variabele 
werktijden, 2018)
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Geleidelijke verbetering van hun sociaal statuut

De afgelopen jaren werden maatregelen genomen 
om hun sociaal statuut te hervormen, zoals de ver-
lenging van het zwangerschapsverlof en de verho-
ging van het minimumpensioen. In 2018 werd de 
carenztijd waarin de zelfstandige geen vergoeding 
ontvangt bij arbeidsongeschiktheid, teruggebracht 
van een maand tot twee weken en vervolgens tot 
een week in 2019 (die periode geldt niet voor loon-
trekkenden).

Om hun geringere sociale bescherming te compen-
seren, kunnen de zelfstandigen een beroep doen 
op niet-verplichte regelingen zoals verzekeringen 
en ziekenfondsen ter aanvulling van de ziektever-
zekering en het pensioen waarvoor ze minder goed 
worden gedekt. Dit doet de totale kosten van hun 
sociale bescherming oplopen.

Ongelijke verdeling van de inkomens

De inkomens van de zelfstandigen zijn zeer onge-
lijk verdeeld. De bedrijfstak is hier doorslaggevend: 

vrije beroepen zijn het meest renderend; daartegen-
over staan de diensten. Volgens een verslag van 
het RSVZ ontvangt 20% van de zelfstandigen 60% 
van de inkomens en is 40% van de totale inkomens 
van de zelfstandigen dus over de resterende 80% 
verdeeld (zie figuur 4). Sinds 2008 blijken de inko-
mensverschillen toe te nemen, wat niet het geval is 
voor de loontrekkenden.

Kansen en uitdagingen

Weinig economisch afhankelijke zelfstandigen 
(schijnzelfstandigen)

Uit een enquête die werd gehouden voor rekening 
van Eurostat blijkt dat in België 1,5% van de zelf-
standigen economisch afhankelijk is. Die toestand 
wordt bepaald aan de hand van drie criteria: ze 
hebben geen personeel, 75% van hun inkomen is 
afhankelijk van een klant met een dominante posi-
tie, en ze hebben geen invloed op hun werkrege-
ling. Het zijn met andere woorden werkenden met 
het statuut van zelfstandige die niet voldoen aan de 
fundamentele kenmerken ervan inzake autonomie 

Figuur 4.
Inkomensverdeling bij de zelfstandigen in hoofdberoep
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en het ontbreken van een relatie van ondergeschikt-
heid. Bepaalde werkgevers leggen hun medewer-
ker het statuut van zelfstandige op om hun kosten 
te verlagen en de risico’s meer over te hevelen naar 
de werkende dan bij een indienstneming met een 
arbeidsovereenkomst van een loontrekkende.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
bedraagt dat percentage gemiddeld 4% in de EU. Het 
geringe aandeel economisch afhankelijke zelfstandi-
gen in België heeft te maken met het feit dat het een 
van de zeldzame landen is die een vanaf 2006 gel-
dende wet betreffende de aard van de werkrelaties 
heeft goedgekeurd teneinde de juridische veiligheid 
van de werknemers te versterken en het verschijn-
sel van de schijnzelfstandigen te bestrijden. Om de 
ambiguïteit te verminderen, bepalen twee criteria 
het statuut van zelfstandige: het ontbreken van een 
relatie van ondergeschiktheid en de autonomie bij 
het werk. De onjuiste indeling loontrekkende/zelf-
standige heeft een effect op de sociale bescherming 
van de werkende, maar leidt ook tot een verlies aan 
fiscale en parafiscale ontvangsten voor de Staat.

Ontwikkeling van het werk in digitale platforms

Dit punt is des te actueler omdat de digitalisering 
van de economie nieuwe activiteiten doet ontstaan 
waarvoor het statuut van diegenen die ze uitoefe-
nen niet gemakkelijk vast te stellen is. Dat geldt 
in het bijzonder voor de digital workers. Hoewel 
het verschijnsel nog moeilijk te ramen valt en be-
perkt van omvang is, kon toch een en ander wor-
den vastgesteld. Terwijl ze geen invloed hebben 
op de prijs van de door hen verleende diensten 
of de wijze waarop ze hun werk uitvoeren, moe-
ten digital workers doorgaans het statuut van zelf-
standige aannemen, zonder de autonomie ervan 
te genieten of te ontkomen aan een relatie van 
ondergeschiktheid. Sommige van die werknemers 
kunnen worden geconfronteerd met precaire ar-
beidsomstandigheden of een laag en onregelmatig 
inkomen, zonder de rechten van loontrekkenden 
inzake arbeidsbescherming, sociale bescherming 
of recht op een collectieve vertegenwoordiging of 
een opleiding te genieten. Wegens hun dominante 
positie zijn de platforms in staat hun voorwaarden 
op te leggen aan de werknemers, aan de traditio-
nele ondernemingen waarmee ze contracteren of 
concurreren en in sommige gevallen zelfs aan de 

overheden die geacht worden hen via het regelge-
vend kader te controleren.

In België werd een fiscaal gunstige regeling inge-
voerd voor de inkomsten uit de deeleconomie die 
voortvloeien uit elektronische platforms. In dat ka-
der hoeven de werknemers het statuut van zelf-
standige niet aan te nemen indien ze voldoen aan 
een reeks voorwaarden en als hun inkomen lager 
blijft dan 510,83 euro per maand. Die regeling geldt 
ook voor het werk bij verenigingen en de niet-
recurrente diensten aan burgers. Het doel daarvan 
was een wettelijk kader te scheppen dat gunstig 
is voor activiteiten die een beperkt extra inkomen 
opleveren, en niet voor activiteiten waarvan wordt 
geacht dat ze het hoofdinkomen van een werkne-
mer verschaffen. Die regeling oogstte kritiek omdat 
ze zou kunnen leiden tot een oneerlijke concur-
rentie voor wie niet onder dat gunstige stelsel valt, 
en omdat de kwaliteit van de verleende diensten 
niet in dezelfde mate wordt gecontroleerd als in 
een traditionele economie. Omdat die werknemers 
bovendien noch het statuut van zelfstandige noch 
dat van loontrekkende moeten aannemen, rijst de 
vraag in hoeverre ze sociaal beschermd zijn wan-
neer ze hun activiteit uitoefenen.

Welke sociale bescherming voor de nieuwe 
arbeidsvormen?

De ontwikkeling van de vormen van zelfstandige 
arbeid roept duidelijk vragen op over de sociale 
bescherming van die werknemers. De ondervon-
den problemen houden onder meer verband met 
de zeer onevenwichtige relatie tussen de werkende 
en het platform op het gebied van de onderhan-
delingspositie. Het gaat niet noodzakelijkerwijs om 
schijnzelfstandigen, met andere woorden om loon-
trekkenden die vrijwillig onterecht als zelfstandige 
worden geregistreerd, maar om werknemers die op 
de grens staan van arbeid in loondienst en zelf-
standige arbeid. Op basis van de voornoemde ont-
wikkelingen, die leiden tot een hybride vorm van 
zelfstandige arbeid, wordt door sommigen gepleit 
voor de creatie van een specifiek statuut. Anderen 
zijn van oordeel dat de huidige statuten van loon-
trekkende en zelfstandige volstaan.

De Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling stelt in haar Employment Outlook 
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2019 voor om de onevenwichtige machtsverhou-
ding tussen platform en werkende te compenseren 
door de kenmerken van die statuten te verduide-
lijken teneinde de onzekerheid te verminderen en 
dus schijnzelfstandigen te bestrijden. België trad op 
als pionier, aangezien het vanaf 2006 heldere crite-
ria invoerde waarmee de arbeid in loondienst kan 
worden onderscheiden van de zelfstandige arbeid.

Ondanks die objectieve criteria blijft er in sommige 
gevallen nog onzekerheid bestaan. Voor die bijzon-
dere gevallen zou het raadzaam zijn een deel van 
de aan loontrekkenden toegekende rechten uit te 
breiden naar die ‘hybride’ werkenden, met name 
inzake loon, arbeidsduur, gezondheidszorg en non-
discriminatie, maar ook voor bepaalde aspecten be-
treffende arbeidsbescherming.

Daarbij moet ook worden beklemtoond dat het 
voor een individuele werkende moeilijk is zijn be-
roepsstatuut jegens zijn werkgever ter discussie te 
stellen, onder meer wegens de kosten, termijnen 
en potentiële gevolgen die uit een rechtsvordering 
kunnen voortvloeien. In geval van een geschil is 
het raadzaam om de bewijslast om te keren, door 
de platforms te verplichten om het zelfstandigen-
statuut te bewijzen, in plaats van de werknemer te 
laten bewijzen dat hij daadwerkelijk in loondienst 
is. Bovendien zouden strengere controles van en 
sancties tegen de ondernemingen die de wetgeving 
overtreden, eveneens het gebruik van schijnzelf-
standigen kunnen verminderen.

Bepaalde landen hebben gekozen voor een soort 
van derde statuut, tussen dat van loontrekkende 
en zelfstandige in. Uit die buitenlandse ervaringen 
blijkt dat de creatie van hybride statuten met als 
doel de sociale bescherming uit te breiden naar 
kwetsbare werknemers, vaak ertoe aanzette om 
de rechten van met een standaard arbeidsovereen-
komst in dienst genomen werknemers af te weren, 
wat zorgde voor een neerwaartse nivellering van 
de kwaliteit van de banen.

Conclusie

België wijkt af van de Europese trend, met een toe-
name van het aandeel zelfstandigen in de werk-
gelegenheid. Dat aandeel bestaat voornamelijk 
uit zelfstandigen die alleen werken, dus zonder 
werknemers. Zij hebben er over het algemeen voor 
gekozen om alleen te werken. Naast zelfstandige 
arbeid als hoofdactiviteit nemen de activiteiten in 
bijberoep en na het pensioen snel toe. De bedrijfs-
takken waarin de zelfstandigen het meest actief 
zijn, zijn de handel, de vrije beroepen en, in min-
dere mate, de bouwnijverheid. Voor hun sociale 
bescherming moeten zelfstandigen zichzelf aan-
sluiten bij een verzekeringskas en een ziekenfonds. 
Ze betalen een lagere bijdrage, maar die biedt hun 
ook minder rechten inzake sociale bescherming. 
Er is een aanzienlijk verschil in inkomen tussen de 
zelfstandigen. Sommige activiteiten, zoals de vrije 
beroepen, zijn winstgevender. Daartegenover staan 
de diensten. Het statuut van zelfstandige is duide-
lijk een antwoord op de behoefte aan flexibiliteit 
voor een groot aantal activiteiten en van een deel 
van de beroepsbevolking. Het biedt kansen voor de 
bedrijvigheid en de werkgelegenheid, maar werpt 
ook een aantal vragen op, met name wat betreft de 
ontwikkeling van nieuwe arbeidsvormen, tussen de 
statuten van werknemer en zelfstandige in.
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Noot
1. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze niet worden 

beschouwd als zelfstandigen in de nationale rekeningen, 
waarin ze zijn opgenomen op basis van hun hoofdactivi-
teit als loontrekkende.


