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Het RSVZ maakt de toekomst mogelijk 
Jaarverslag 2017 

Cijfers en tendensen  
Het aantal zelfstandigen blijft ook in 2017 stijgen, net zoals het aantal starters en het aantal 
gepensioneerde zelfstandigen. Nieuw sinds 1 januari 2017 is het statuut van de student-
zelfstandigen. 
 
Toename van het totaal aantal zelfstandigen 
Ook in 2017 blijft het aantal zelfstandigen stijgen, met als eindbalans een totaal van 1.087.763 
zelfstandigen (708.203 mannen en 379.560 vrouwen). Dit is een stijging van 29.241 eenheden of +2,76% 
in vergelijking met 2016.  

120.012 aangesloten zelfstandigen en helpers zijn niet van Belgische nationaliteit (115.222 in 2016 of 
+4,16% t.o.v. 2016). De Roemeense, Nederlandse en Franse nationaliteiten blijven het sterkst 
vertegenwoordigd.  

Eerste cijfers over student-zelfstandigen 
Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen genieten van een 
nieuw statuut student-zelfstandige. Op 31 december 2017 stond de teller op 5.008 student-
zelfstandigen. Bijna de helft van hen vinden we terug bij de vrije beroepen.  

Opnieuw stijging van het aantal starters 
Het aantal starters is opnieuw toegenomen. Er zijn nu 114.601 starters in België (tegenover 109.195 in 
2016). In 2017 tellen we 28.217 starters met een niet-Belgische nationaliteit. Hier vormen de 
Roemeense, de Bulgaarse en de Nederlandse nationaliteiten de top drie.  

Toename van het aantal gepensioneerden en van het aantal gepensioneerden dat nog 
verder werkt als zelfstandige 
In het stelsel van de zelfstandigen neemt het aantal gepensioneerden verder toe van 532.920 op 1 
januari 2016 tot 541.634 op 1 januari 2017. De stijging zien we vooral bij de personen die een 
rustpensioen als alleenstaande genieten. Ook het aantal gepensioneerden dat nog verder werkt als 
zelfstandige blijft stijgen (van 99.075 in 2016 naar 105.649 in 2017). 

Andere vaststellingen voor 2017  
 Het aantal meewerkende echtgenoten daalt lichtjes (van 27.698 in 2016 naar 26.268 in 2017); 
 Het aantal gefailleerde vennootschappen blijft in 2017 zo goed als stabiel (van 6.601 in 2016 naar 

6.622 in 2017); 
 Toename van het aantal vennootschappen;  
 Lichte toename van de gemiddelde nettoberoepsinkomsten;  
 Het globaal financieel beheer vertoont opnieuw een positief resultaat in 2017. 

http://www.rsvz.be/


Vele veranderingen vertalen in concrete 
projecten 

“De toekomst, die moet je niet voorspellen, maar mogelijk maken.” Het citaat van de Franse schrijver 
Antoine de Saint-Exupéry laat duidelijk zien welk pad het RSVZ volgt. Om die toekomst vandaag mogelijk 
te maken, vertalen we de vele snelle veranderingen in concrete projecten en initiatieven.  
 
In 2017 tekenen we daarom onder andere de volgende zaken op: 
 
 De oprichting van de dienst Eerlijke Concurrentie (ECL) om de strijd tegen sociale fraude te 

versterken. De directie bestaat uit nieuwe medewerkers die de Inspectiediensten versterken en uit 
medewerkers uit de bestaande diensten van het RSVZ. 

 De lancering van mycareer.be in samenwerking met de RSZ en Sigedis. Deze onlinedienst laat de 
burger toe zijn individuele loopbaangegevens te raadplegen.  

 De opstart van een nieuwe fase in mypension.be, waarmee de burger voortaan online een raming 
van zijn toekomstig pensioenbedrag kan raadplegen.  

 Het pilootproject WALINA bouwde een transversale backoffice en frontoffice voor de kantoren 
Waver, Libramont en Namen uit. Dit resulteerde in een uniforme werking met een doeltreffendere 
werklastverdeling en dienstverlening.  

 De tevredenheidsmeting bij de klanten van het RSVZ en zijn Nationale Hulpkas, waarbij de 
algemene dienstverlening een gemiddelde score van 7,7/10 behaalde.  

 De stelselmatige integratie van ICT-toepassingen binnen Sequoia, dat vanaf 2020 een uniek 
elektronisch dossier bevat voor elke zelfstandige en onderneming met alle info over zijn/haar 
sociaal statuut. 

 De verdere ontwikkeling van het centraal rapporteringssysteem Mouseion, dat gegevens uit 
basistoepassingen binnen het RSVZ integreert in een grote databank.  

 
Daarnaast geeft het jaarverslag een overzicht van de voornaamste realisaties van 2017 rond 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 ● Shavawn Somers ● +32 2 546 44 75 ● shavawn.somers@rsvz-inasti.fgov.be  
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