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Sinds dit voorjaar ontvangt FVIB opvallend meer klachten van vrije 

beroepers die zich onder vuur genomen voelen door de belastingcontrole. 

In die mate zelfs dat we er het speciale meldpunt www.fvib.be/controles 

voor openden. Uw ervaringen liegen er niet om. Vanwaar die ‘plotse’ 

extra verdachtmakingen ten aanzien van vrije beroepers? Waarop zijn 

ze gebaseerd? En hoe gaat u hier als vrije beroeper best mee om?... We 

zochten en vonden de antwoorden bij accountants Marc De Muynck en 

Filip Jacobs van kantoor MDMJ uit Mol. Zij bonden de kat de bel aan en 

lagen mee aan de basis van ons meldpunt.

“Eigenlijk zagen we de bui  
 al anderhalf jaar geleden hangen”

FVIB haalt slag thuis in 
strijd om erkenning  
vrij beroep

Accountants Marc De Muynck en Filip Jacobs over de ‘fiscale jacht’ op de vrije beroeper

Hoe wordt u een  
verleidelijke werkgever?
FVIB-boek “HRM in het vrije beroep” helpt u op weg

Vervolg zie p. 4 >>>
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De Federatie Vrije 

Beroepen (FVIB) 

reageert tevreden 

op de beslissing 

van de ministerraad 

om de vrije beroe-

pen onder te brengen in een apart 

boek van het Wetboek Economisch 

Recht in plaats van onder het boek 

Marktpraktijken. Bovendien formu-

leert het wetboek nu ook een posi-

tieve definitie van de vrije beroepen, 

in tegenstelling tot de negatieve 

definitie tot hiertoe . FVIB bepleit  

al jaren om de Europese Richtlijn 

inzake oneerlijke concurrentie voor 

vrije beroepen niet om te zetten via 

de Wet Marktpraktijken, maar wel 

via een eigen specifieke wet voor 

vrije beroepen. Om deze eis kracht 

bij te zetten overhandigde de Fe-

deratie in mei 7.500 handtekening 

aan minister Vande Lanotte na de 

online petitie ‘Mijn cliënt/patiënt is 

meer dan een klant’. 

Meer details op p. 9.

Vanwaar die plotse ‘verharding’ van de 

belastingcontroles bij vrije beroepers?

Marc De Muynck: “Eigenlijk zagen we de 

bui anderhalf jaar geleden al hangen. Echt 

‘plots’ is die verharding er dus niet geko-

men. Vanaf toen zijn de controles voelbaar 

strenger geworden. Ook de richtlijnen die de 

controleurs van hun oversten meekregen, 

veranderden, in negatieve zin. Onder meer 

aftrekposten, die tot dan toe nooit in vraag 

waren gesteld, werden plots  niet meer aan-

vaard. Onthaalkosten, representatiekosten 

en relatiegeschenken, bijvoorbeeld. 

Heeft u als vrije beroeper personeel in dienst? Of overweegt u binnenkort 

nieuwe medewerkers in dienst te nemen? U bent lang niet de enige.  

Alsmaar meer vrije beroepers zijn of worden vandaag ook werkgever. Een 

hele uitdaging, waar lang niet iedereen al even vertrouwd mee is. Dat bleek 

onlangs nog nadrukkelijk uit de enquête die FVIB hierover organiseerde 

en waarvan de resultaten al uitvoerig aan bod kwamen in ‘De Vrije  

Beroeper’ van juni. Blijkt dat heel wat vrije beroepers worstelen met hun 

HRM-beleid en op zoek zijn naar advies en begeleiding. Het FVIB-project 

‘HRM in het vrije beroep’ speelt hier op in. Vervolg zie p. 6 >>>
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Accountants Filip Jacobs en Marc Demuynck: “Die controleurs begonnen onze 

klanten-vrije beroepers de pieren uit de neus te halen.” 
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Die moesten ineens veel gedetailleerder, 

met naam en toenaam, worden verant-

woord. Wie had wat gekregen en wat was 

daarbij het verband met de beroepsactivi-

teit? Wie zaten er allemaal aan tafel bij dat 

in rekening gebrachte restaurantbezoek… 

en was de eigen partner daar niet bij? En 

waren dat toch geen privé-uitgaven?... Die 

controleurs begonnen onze klanten-vrije 

beroepers de pieren uit de neus te halen. 

Ze begonnen tot dan toe altijd aanvaarde 

aftrekposten te verwerpen. Terwijl alle hier 

zonet aangehaalde kosten bij uitstek mar-

ketinguitgaven zijn, vaak de enige voor een 

vrije beroeper die  geen expliciete reclame 

mag maken.”

www.unizo.be/adviesgidsen



I De Vrije Beroeper SEPTEMBER 2013 I6

Blijkt dat heel wat vrije beroepers worstelen met hun HRM-beleid en op 

zoek zijn naar advies en begeleiding, waarbij voldoende rekening wordt 

gehouden met de specificiteit van hun situatie. 

Hoe wordt u een verleidelijke werkgever?
FVIB-boek “HRM in het vrije beroep” helpt u op weg

Charlotte Pollet, HRM-projectverantwoordelijke bij FVIB en auteur van het boek 

‘HRM in het vrije beroep’: “Vertel als vrije beroeper gerust heel uitvoerig in uw jobadvertentie 

wat het betekent om dagelijks in contact te staan met patiënten, om cliënten te kunnen adviseren 

en begeleiden… om in een omgeving te kunnen werken waar de dienstverlening en maatschap-

pelijke meerwaarde primeren op de zuiver commerciële druk.  Maak het vaak sterke algemene 

imago van uw beroep bevattelijk en concreet.”

Want een vrije beroeper is niet zomaar 

een ‘ondernemer’, in de enge betekenis 

van het woord.  Om aan deze HRM-noden 

op maat te voldoen, lanceerde FVIB het 

nieuwe project ‘HRM in het vrije beroep’, 

met daarin een ruim ondersteuningsaan-

bod voor vrije beroepers met personeel. 

Eén element daaruit is een praktisch 

HRM-handboek, geschreven door pro-

jectverantwoordelijke Charlotte Pollet, 

in samenwerking met, onder meer, de 

UNIZO-studiedienst. Het boek verschijnt 

later dit najaar. Maar ‘De Vrije Beroeper’ 

mocht alvast de ‘drukproef’ doorbladeren. 

Een eerste voorbeschouwing.

Het boek ‘HRM in het vrije beroep’ is een 

ruim en allesomvattend werk geworden, 

waarin geen enkele uitdaging met betrek-

king tot uw personeelsbeleid uit de weg 

wordt gegaan. De insteek is vooral heel 

praktisch, met onmiddellijk toepasbare 

tips en adviezen, vertrekkend van heel wat 

verschillende situaties die voor vrije beroe-

pers met personeel allicht heel herkenbaar 

zijn. Sommige hoofdstukken zijn, logi-
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níet werken voor een werkgever die heel 

goed staat aangeschreven, die synoniem is 

voor kwaliteit…?

“Het belang van ‘branding’, ook als 

kandidaat-werkgever, klinkt heel logisch. 

Maar laat nu net dat één van de disciplines 

zijn waarin vrije beroepers vaak minder 

ervaring hebben dan commerciële onder-

nemers”, aldus auteur en projectverant-

woordelijke Charlotte Pollet, “Expliciet 

‘reclame maken’ is voor vrije beroepers 

een ethisch en wettelijk taboe. Veel vrije 

beroepers realiseren hun ‘zakencijfer’ voor-

namelijk via doorverwijzing - onder meer in 

de medische wereld - maar dat is vaak een 

erg gesloten circuit, tussen patiënt/cliënt 

en vrije beroeper, dat (te) onzichtbaar blijft 

voor de veel ruimere arbeidsmarkt. Lang 

niet elke vrije beroeper, die op zich heel 

goed bezig is, ziet zijn werk dus automa-

tisch beloond met een sterk werkgever-

simago.”

Maak uw meerwaarde 
bevattelijk
In haar boek ‘HRM in het vrije beroep’ 

toont Charlotte Pollet aan hoe u, zelfs bin-

nen de krijtlijnen van een strikt te handha-

ven deontologische code, aan ‘employer 

branding’ kan doen en zou uw verleidings-

kracht als werkgever kan opkrikken. “Zo 

onderschatten veel vrije beroepers, bijvoor-

beeld, de kracht van het gewoon objectief, 

nominatief, oplijsten van de jobinhoud en 

-voorwaarden. Werken als bediende voor 

een artsenpraktijk, een notariskantoor, een 

architectenbureau… is vaak totaal iets an-

ders dan werken voor pakweg een indus-

triële onderneming. Vertel als vrije beroeper 

gerust heel uitvoerig in uw jobadvertentie 

wat het betekent om dagelijks in contact 

te staan met patiënten, om cliënten te 

kunnen adviseren en begeleiden… om in 

een omgeving te kunnen werken waar de 

dienstverlening en maatschappelijke meer-

waarde primeren op de zuiver commerciële 

druk.  Maak het vaak sterke algemene ima-

go van uw beroep bevattelijk en concreet 

en onderstreep daarbij de belangrijke rol 

die de nieuw aan te werven medewerker 

hierin kan en mag spelen. Medewerkers 

zijn vaak best wel trots wanneer ze aan 

vrienden en familie kunnen vertellen voor 

een advocatenkantoor te werken, voor een 

accountantspraktijk… Het loont echt en 

kan deontologisch perfect om subtiel op 

dat sentiment in te spelen. Want meestal 

zijn de jobinhoud en -uitstraling de voor-

naamste extra troeven waarmee u als vrije 

beroeper-werkgever het verschil kan ma-

ken in de strijd om de aandacht tussen al 

die andere, commerciële vacatures. Naast 

de focus op deze ‘warme’ troeven als 

werkgever mogen uiteraard ook de harde, 

‘koude’, loon- en arbeidsvoorwaarden niet 

aan de aandacht ontglippen. Een markt-

conforme verloning, extralegale voordelen, 

een interessante uurregeling, bijscholings-

mogelijkheden… Uw aanbod als werkge-

ver zal op een apothekersweegschaaltje 

worden afgemeten ten aanzien van dat 

van de andere (commerciële) kandidaat-

werkgevers. Maar de aandacht voor de 

jobinhoud en -functie primeert. Want wie 

als kandidaat-werknemer geen ‘hart’ heeft 

voor uw vak, die hoort niet thuis in het vrij 

beroep. U heeft tenslotte een sterke reputa-

tie van dienstbaarheid hoog te houden. 

“Wie als kandidaat-
werknemer geen ‘hart’ 
heeft voor uw vak,  
die hoort niet thuis  
in het vrij beroep.”

Meer info: Het boek ‘HRM in het vrij beroep’ wordt dit najaar  

gepubliceerd en zal gratis ter beschikking worden gesteld, in combinatie  

met een reeks praktische HRM-opleidingen, ook in uw regio. Uiteraard houden 

we u op de hoogte van de exacte publicatiedatum, en van de bijhorende 

opleidingskalender, via al onze FVIB-communicatiekanalen.  

Neem zeker regelmatig een kijkje op www.fvib.be .

www.unizo.be/adviesgidsen

Vervolg van p. 1 >>>

scherwijze, zo toepasbaar op vrijwel elke 

‘onderneming’, maar de meerwaarde van 

het boek schuilt toch vooral in de aandacht 

voor de specificiteit van personeelsbeleid 

in het vrije beroep. Die specificiteit schuilt 

vaak in ‘nuances’, die evenwel een wereld 

van verschil kunnen maken. Om dit te il-

lustreren, zoomen we hier graag uitvoerig in 

op het belang en het hoe van een degelijke 

en doordachte ‘employer branding’ in uw 

HRM-beleid. Of in het Nederlands: Uw vrije 

beroepspraktijk als ‘merk’. Wat straalt uw 

praktijk uit naar de buitenwereld, naar uw 

cliënten, uw patiënten… uw (toekomstige)  

medewerkers? Heeft u daar al eens aan-

dachtig bij stilgestaan? Heeft u daar een 

duidelijk beeld van?... Een sterk en kwalita-

tief imago vormt uiteraard een belangrijke 

voorwaarde voor succes als vrije beroeper. 

Uw cliënten of patiënten kunnen meer dan 

ooit kiezen op welke beroepsbeoefenaar ze 

een beroep willen doen. Maar diezelfde uit-

straling heeft tegelijk een belangrijke impact 

op uw aantrekkingskracht als werkgever. 

Wie wil als kandidaat-werknemer tenslotte 
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Een doordacht lichtplan is de ruggengraat van elk project. 

Zowel in de woning als praktijkruimtes, winkel of kantooromgeving 

is verlichting een essentieel element in het creëren van een beleving en 

stimuleren van de productiviteit. Delta Light deelt hier graag zijn expertise 

om samen met u tot een evenwichtige lichtstudie te komen. 

Indien u The Lighting Bible wenst te ontvangen – de product cataloog 

van Delta Light en hét ultieme referentiewerk van de verlichtingssector – 

stuur dan een email met uw contactgegevens naar info@deltalight.com

Delta Light nv

Muizelstraat 2

B - 8560 Wevelgem 

(Moorsele)

T +32(0)56 435 735

F +32(0)56 435 736

Derde meer werknemers in vrije beroep

Vrije beroepen samen goed voor 261.742 werknemers

Ons land telt vandaag 263.749 zelfstandige 

beoefenaars van een vrij beroep. Meer dan 

1 op 6 daarvan, ofwel 39.180 personen, 

heeft mensen in dienst. “Elke werkgever-

vrije beroeper is dus goed voor 6,6 

arbeids  plaatsen”, zegt Jan Sap, secretaris-

generaal van de bij UNIZO aangesloten 

Federatie voor Vrije Beroepen (FVIB). In het 

afgelopen decennium kwamen er 34,72 

procent arbeidsplaatsen bij in het vrije 

beroep. 

“Terwijl de negatieve berichten over minder 

jobs en faillissementen ons om de oren 

slaan, creëerden de vrije beroepen op tien 

jaar tijd maar liefst 67.456 extra jobs. Dat 

is bijna 7.000 jobs per jaar”, aldus FVIB. 

De grootste stijging deed zich voor in de 

economische sector (+64,4%). Eén op 2 

werknemers bij vrije beroepen werkt in 

Vlaanderen (139.329 arbeidsplaatsen, 

ofwel 53,2% van het totaal). Het Brussels 

Hoofdstedelijk gewest is goed voor 64.961 

werknemers (24,8%), Wallonië voor 57.452 

werknemers (of 22%). De Federatie ziet ver-

schillende oorzaken voor de toenemende 

tewerkstelling. In de eerste plaats de lage 

conjunctuurgevoeligheid, gevolgd door 

de toename van het aantal associaties. 

Ook het recent opgerichte Paritair Comité 

voor Vrije Beroepen, dat werkgevers meer 

transparantie biedt inzake de loons-en 

arbeidsvoorwaarden van hun werknemers, 

is volgens FVIB een verklaring. 

In de eerste plaats zijn zeker de klassieke 

vrije beroepen (economische, medische, 

juridische en bouwkundige) minder con-

junctuurgevoelig. Nagenoeg jaar na jaar 

stijgt de tewerkstelling bij deze sectoren. 

Logisch, want ook in financieel en econo-

misch moeilijke tijden blijven mensen bij 

manier van spreken bouwen, trouwen en 

ziek worden. “Jaar in, jaar uit doen mensen 

een beroep op de diensten van vrije be-

roepen”, aldus FVIB. Ook de economische 

beroepen zijn in crisistijden als raadgevers 

van ondernemers zeker noodzakelijk. Een 

tweede reden ligt in het feit dat steeds 

meer vrije beroepen samenwerken. Een 

grotere praktijk vraagt meer management 

waardoor vrije beroepen sneller ondersteu-

nend personeel gaan aanwerven, zoals 

secretariaatsmedewerkers of tandartsas-

sistenten of boekhouders in loondienst. 

Paritair Comité Vrije Beroepen
Tot voor 2009 bestond - in tegenstelling 

tot voor bijvoorbeeld de medische sector 

of notarissen - geen Paritair Comité voor 

gerechtsdeurwaarders, bedrijfsreviso-

ren, accountants, landmeters-experten, 

advocaten en architecten. Werkgevers 

in die sectoren baseerden zich voor de 

loons-en arbeidsvoorwaarden op het PC 

218 (bedienden) of op andere PC’s. Met 

de oprichting van het Paritair Comité voor 

Vrije Beroepen (P 336) kunnen werkgevers 

terugvallen op een wettelijk kader voor de 

de loons-en arbeidsvoorwaarden. Volgens 

FVIB zorgt dat ervoor dat ook meer vrije 

beroepen personeel durft aan te werven, 

want “er is transparantie en duidelijkheid 

over de wederzijdse rechten en plichten”. 

“Werkplekleren in 
elke beroepsrichting”

Vrije beroepen bij de koplopers

TNaar aanleiding van het nieuwe schooljaar 

herhaalde UNIZO, de Unie van Zelfstandige 

Ondernemers, andermaal haar oproep om 

studenten in alle richtingen praktijkervaring 

te laten opdoen via, onder andere, stage-

plaatsen. Want vooral op die manier leren 

ze wat een specifiek beroep in de dagelijkse 

praktijk écht inhoudt en verwerven ze de no-

dige praktische vaardigheden om met ken-

nis van zaken de arbeidsmarkt te betreden. 

FVIB kan de UNIZO-oproep alleen maar 

bijtreden en verwijst daarbij naar de koplo-

perspositie die het vrije beroep bekleedt als 

het om werkplekleren gaat.  In heel wat vrije 

beroepen, zeker de medische, maar ook an-

dere disciplines, is werkplekleren overigens 

een absolute voorwaarde om de nodige 

vakbekwaamheid te verwerven. 


