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Cijfers en tendensen 
In 2015 nam het aantal zelfstandigen opnieuw toe, net zoals het aantal starters en het 
aantal gepensioneerde zelfstandigen. Goed nieuws is dat het aantal gefailleerde 
vennootschappen gedaald is. 

 
Toename van het totaal aantal zelfstandigen 

Het jaar 2015 wordt opnieuw gekenmerkt door een stijging van het aantal zelfstandigen. Er zijn 
1.035.469 zelfstandigen (677.966 mannen en 357.503 vrouwen). Dit is een stijging van 19.567 eenheden 
of + 1,93 % in vergelijking met 2014.  

109.770 zelfstandigen zijn niet van Belgische nationaliteit (103.630 in 2014 of + 5,92 % in 2015). De 
Roemeense, Nederlandse en Franse nationaliteiten zijn het sterkst vertegenwoordigd.  

 
Opnieuw stijging van het aantal starters 

Het aantal starters is opnieuw toegenomen. In 2015 heeft dit aantal zelfs de grens van 100.000 
overschreden. Er zijn nu immers 103.200 starters in België (tegenover 96.844 in 2014). Onder de 24.609 
starters die niet van Belgische nationaliteit zijn, vormen de Roemeense, Bulgaarse en Nederlandse 
nationaliteiten de top drie.  

 
Toename van het aantal gepensioneerden en van het aantal gepensioneerden die nog verder 
werken als zelfstandige 

In het stelsel van de zelfstandigen neemt het aantal gepensioneerden verder toe van 519.648 op 1 
januari 2014 tot 526.396 op 1 januari 2015. De stijging betreft vooral de personen die een rustpensioen 
als alleenstaande genieten. Ook het aantal gepensioneerden dat nog verder werkt als zelfstandige, blijft 
stijgen (van 89.866 in 2014 tot 93.583 in 2015). 

 
Andere vaststellingen voor 2015  

 Belangrijke daling van het aantal gefailleerde vennootschappen (van 8.552 in 2014 tot 6.935 in 
2015); 

 Toename van het aantal vennootschappen;  

 Lichte toename van de gemiddelde nettoberoepsinkomsten;  

 Het globaal financieel beheer vertoont opnieuw een positief resultaat in 2015. 
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RSVZ "on the move" 
In 2015 was het RSVZ zowel letterlijk als  figuurlijk "on the move"! Niet alleen hebben we onze intrek 
genomen in de nieuwe gebouwen van de centrale zetel, maar ook de principes van de New way of 
working, die gericht zijn op flexibiliteit, autonomie, responsabilisering en een resultaatgerichte cultuur, 
zijn tastbare werkelijkheid geworden. 

 
Uiteraard werden ook in 2015 de strategische projecten verder gezet, zoals:  

 Het platform "Sequoia", waardoor op termijn elke zelfstandige en elke onderneming zal kunnen 
beschikken over een uniek elektronisch dossier dat alle informatie bevat over zijn of haar sociaal 
statuut;  

 De "Pensioenmotor" (mypension.be), in samenwerking met de Federale Pensioendienst, laat de 
zelfstandige vanaf nu toe om de datum te kennen waarop hij ten vroegste met pensioen kan gaan, 
en dat in elk stelsel. Op termijn zal deze tool het ook mogelijk maken om pensioenen te berekenen 
en simulaties te maken; 

 De invoering van een uitgebreidere en modernere huisstijl, die beantwoordt aan de huidige 
communicatiebehoeften, evenals de creatie van moderne en klantgerichte websites;  

 "Walina", een pilootproject in drie van onze gewestelijke kantoren, dat past in een groter project 
om op termijn een "backoffice" en een gemeenschappelijke "frontoffice" uit te bouwen.  

 
Daarnaast geeft het jaarverslag een overzicht van de voornaamste realisaties van 2015 met betrekking 
tot de wetgeving en de rechtspraak over het sociaal statuut.  

Praktische informatie 
Uit respect voor het milieu bestaat het RSVZ-jaarverslag uitsluitend in digitale vorm.  
De integrale versie van het jaarverslag kan geraadpleegd worden op onze website (onder 'Over het 
RSVZ'). 

 
Contactgegevens voor het publiek 
Callcenter pensioenen: gratis nummer 1765 - Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op 
vrijdag tot 16 uur). 
Mail: info@rsvz-inasti.fgov.be 
Adres: RSVZ ● Willebroekkaai 35 ● 1000 Brussel  

 
Contactgegevens voor de pers 
Dienst Communicatie RSVZ ● Floriane De Muyter ● +32 2 546 44 92 ● floriane.demuyter@rsvz-
inasti.fgov.be 
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