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Aantal zelfstandigen in hoofdberoep 
en bijberoep blijft stijgen 
Jaarverslag 2019 

Cijfers en tendensen  
In de cijfers en tendensen van 2019 merken we dat het aantal aangesloten zelfstandigen in 
hoofd- en bijberoep opnieuw toeneemt. Ook het aantal student-zelfstandigen neemt sterk 
toe.  

Toename van het totaal aantal zelfstandigen in hoofd- en bijberoep 

Ook in 2019 blijft het aantal zelfstandigen stijgen, met als eindbalans een totaal van 1.145.015 
zelfstandigen (743.903 mannen en 401.112 vrouwen). Dit is een stijging van 32.369 eenheden of +2,91% 
in vergelijking met 2018.  

Binnen dit aantal verzekeringsplichtige zelfstandigen tekenen we een sterke stijging op van het aantal 
zelfstandigen in bijberoep met een totaal van 281.210 eenheden (163.874 mannen en 117.336 
vrouwen). Vooral bij de vrouwen is die stijging merkbaar. Het aantal vrouwelijke bijberoepers neemt toe 
met 5,64%.  

Sterke 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 2019 stond de teller op 7.203 student-
zelfstandigen. Dit is een sterke stijging van 14,64% ten opzichte van 2018. Ook in 2019 vinden we de 
meerderheid van hen terug bij de vrije beroepen (41,90%).  

Opnieuw stijging van het aantal starters 

Het aantal starters is opnieuw toegenomen. Er zijn nu 126.485 starters in België (tegenover 119.000 in 
2018).  

Andere vaststellingen voor 2019 
 Het aantal meewerkende echtgenoten daalt opnieuw lichtjes (van 24.842 in 2018 naar 23.500 in 

2019); 
 Het aantal gefailleerde vennootschappen daalt (van 7.027 in 2018 naar 6.708 in 2019); 
 Het aantal gepensioneerden neemt licht toe (van 551.184 in 2018 naar 561.957 in 2019) 

RSVZ blijft zich aanpassen naar de 
toekomst 
In 2019 toonde het RSVZ aan dat Agile werken geen modewoord was, maar een waardevolle flexibele 
werkmethode om de processen op continue wijze te finetunen en zo onze klanten nog beter te kunnen 
helpen.  
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Het afgelopen jaar werden alle medewerkers aangemoedigd de huidige werkprocessen te analyseren en 
verbetervoorstellen in te dienen bij een Agile board, samengesteld uit ambassadeurs vanop de 
werkvloer. Meer dan honderd ideeën stroomden binnen, waarvan verschillende inmiddels doorgevoerd 
werden.  
 
De focus bij de ideeën ligt op een betere afstemming van het werk op de wensen van onze klanten. 
Sommige ideeën hebben betrekking op de back office en een impact op de snelheid waarmee dossiers 
behandeld kunnen worden. Ook dit heeft een positief effect op onze dienstverlening.  
 
Verder bleef het RSVZ zich ook in 2019 inzetten voor het sociaal statuut van de zelfstandige 
ondernemers. De voornaamste realisaties van 2019 rond de wetgeving en de rechtspraak over het 
sociaal statuut kunnen geraadpleegd worden op onze website.  
 
Het jaarverslag blikt terug op de vele evoluties uit 2019. Toch wil het RSVZ uitzonderlijk even stilstaan bij 
de afgelopen maanden. Onze klanten, de zelfstandigen, gaven tijdens de coronacrisis blijk van een 
enorm doorzettingsvermogen. Onze medewerkers stonden hen, o.a. via het Callcenter Corona, bij met 
advies en vertoonden enorme flexibiliteit. We hopen samen met iedereen dat het najaar ons rustiger 
vaarwater en nieuwe kansen biedt.  

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). 
Callcenter Corona: gratis nummer 0800 12 018 - 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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