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Het RSVZ viert 50 jaar sociale 
zekerheid voor zelfstandigen 
Jaarverslag 2018 

Cijfers en tendensen  
In 2018 blies het sociaal statuut van de zelfstandigen 50 kaarsjes uit. Uiteraard stonden we 
dus uitvoerig stil bij de laatste 50 jaar en de evoluties die hiermee gepaard gingen. 
Daarnaast merken we in de cijfers en tendensen van 2018 ook enkele opmerkelijke cijfers op. 
Zo stijgt het aantal aangesloten zelfstandigen en helpers van niet-Belgische nationaliteit. 
Ook het aantal student-zelfstandigen neemt sterk toe.  

Toename van het totaal aantal zelfstandigen 
Ook in 2018 blijft het aantal zelfstandigen stijgen, met als eindbalans een totaal van 1.112.646 
zelfstandigen (723.206 mannen en 389.440 vrouwen). Dit is een stijging van 24.883 eenheden of +2,29% 
in vergelijking met 2017.  

Sterke toename van het totaal aantal zelfstandigen en helpers van vreemde nationaliteit 
134.289 aangesloten zelfstandigen en helpers hebben niet de Belgische nationaliteit. Vergeleken met 
2017 betekent dit een stijging van 11,90%.  

Toename van het aantal student-zelfstandigen 
Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen, genieten van een 
nieuw statuut student-zelfstandige. Op 31 december 2018 stond de teller op 6.283 student-
zelfstandigen. Dit is een stijging van 1.275 eenheden of 25,46% ten opzichte van 2017. Ook in 2018 
vinden we de meerderheid van hen terug bij de vrije beroepen (43,04%).  

Opnieuw stijging van het aantal starters 
Het aantal starters is opnieuw toegenomen. Er zijn nu 119.000 starters in België (tegenover 114.601 in 
2017). In 2018 tellen we 32.533 starters met een niet-Belgische nationaliteit.  

Toename van het aantal gepensioneerden 
In het stelsel van de zelfstandigen neemt het aantal gepensioneerden verder toe van 541.634 op 1 
januari 2017 tot 551.184 op 1 januari 2018. De stijging zien we vooral bij de personen die een 
rustpensioen als alleenstaande genieten.  

Andere vaststellingen voor 2018  
 Het aantal meewerkende echtgenoten daalt lichtjes (van 26.268 in 2017 naar 24.842 in 2018); 
 Toename van het aantal vennootschappen aangesloten bij een socialeverzekeringsfonds in het 

kader van de jaarlijkse bijdrage (van 533.903 in 2017 naar 551.179 in 2018);  
 Het globaal financieel beheer toont opnieuw een positief resultaat in 2018: 317.812 duizend euro. 

http://www.rsvz.be/


Ons “Happy Independent’s Year”: een 
terugblik op 50 jaar evoluties en een 
vooruitblik op de toekomst 
In 2018 vierde het sociaal statuut van de zelfstandige zijn 50ste verjaardag. Naast terugblikken op alle 
verbeteringen aan de sociale zekerheid om de zelfstandige ondernemers steeds beter te beschermen, 
richtten we ons ook op de toekomst.  
 
Zes maanden lang kon daarom iedereen ideeën rond de sociale zekerheid van de zelfstandigen indienen 
en delen op het #IMPROVER-platform. In totaal prijkten 40 ideeën op het platform, waarvan de 15 
meest gelikete ideeën werden voorgesteld aan Denis Ducarme, minister van Zelfstandigen, om ze verder 
te onderzoeken. Een ervan, het vaderschapsverlof voor zelfstandigen, is intussen werkelijkheid 
geworden.  
 
In 2018 bleef het RSVZ ook voortdurend in beweging en stonden verschillende grote uitdagingen op de 
agenda. Een gedeelte van de Directie-generaal Zelfstandigen (DG Z) van de FOD Sociale Zekerheid 
fusioneerde met het RSVZ. Concreet ging het om: 
 
 de Commissie voor vrijstelling van bijdragen:  

 Dit vertaalde zich in de oprichting van de dienst Vrijstelling van Bijdragen, die sinds 1 januari 
2019 alle aanvragen voor vrijstelling van sociale bijdragen behandelt.  

 de controledienst op de socialeverzekeringsfondsen:  
 Hiertoe werden de dienst Externe Audit en het begeleidende Toezichtscomité opgericht. 

 
Dankzij een multidisciplinair voorbereidingstraject, aangevuld met de nodige logistieke ingrepen en 
bijsturingen, was het RSVZ eind 2018 volledig klaar om op 1 januari 2019 de nieuwe taken uit te voeren.  
 
In 2018 heeft het RSVZ zijn inspanningen en zijn investeringen voortgezet, zowel op menselijk, als op 
budgettair en technologisch vlak, op weg naar de voortdurende modernisering van zijn dienstverlening 
en een beter kennisbeheer. De directie ECL werd ook versterkt om oneerlijke concurrentie en sociale 
dumping nog beter te kunnen bestrijden.  
 
De voornaamste realisaties van 2018 rond de wetgeving en de rechtspraak over het sociaal statuut 
kunnen geraadpleegd worden op onze website.  

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. 
 
Contactgegevens voor het publiek 
Callcenter pensioenen: gratis nummer 1765 - Elke werkdag van 8u30 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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