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Woord vooraf 

 

Armoede bij zelfstandigen, een onderschat maatschappelijk probleem. 

Arme zelfstandigen? Bestaan die écht? Of verbergen de officiële inkomens veel 
verborgen “zwart”? Deze en andere vooroordelen zijn bekend. Daarom zijn 
objectieve cijfers en feiten zo belangrijk. De UNIZO-Studiedienst heeft er samen met 
professor Johan Lambrecht en onderzoeker Wouter Broekaert werk van gemaakt de 
situatie in kaart te brengen.  

Zelfstandigen zijn gewend voor zichzelf op te komen. Zaken doen zonder 
verantwoord eigen risico, is uitgesloten. Dat kan grote persoonlijke voldoening 
opleveren, maar helaas ook behoorlijk mislopen door gebrek aan ervaring of door 
allerlei tegenslagen.  

In tegenstelling tot andere bevolkingsgroepen vechten veel zelfstandigen tot het 
bittere einde. Ze zijn niet vlug geneigd vlug hulp te zoeken, laat staan hun hand op te 
houden bij het OCMW of elders. De kennis is bij heel wat OCMW-ambtenaren 
weliswaar verbeterd, toch bestaat bij sommigen nog altijd het beruchte wantrouwen 
als zelfstandigen komen aankloppen. Want klopt dat inkomen wel? Zijn ze echt arm? 
De studie over armoede bij zelfstandigen bevat daarom ook zeer nuttige informatie 
voor de betrokken maatschappelijke hulpverleners en OCMW’s.  

De analyse maken is noodzakelijk. Daar de juiste conclusies uit trekken en 
maatregelen nemen is nog beter.  

UNIZO en het met onze organisatie samenwerkend sociaal verzekeringsfonds van 
zelfstandigen Zenito ontwikkelden alvast een actieplan. Zo stichtten wij samen 
Tussenstap, www.tussenstap.be, de adviesdienst voor ondernemers in moeilijkheden 
en voor gefailleerden. Behalve opvang en begeleiding, willen we arme zelfstandigen 
afhelpen van hun schroom en onterechte schaamte. Mislukken hoort bij het 
ondernemen. Dat moeten we maatschappelijk leren aanvaarden en er het nodige 
voor doen zonder uiteraard alle mogelijke preventie uit het oog te verliezen. Denk 
maar aan het begeleiden van starters via onder meer www.startersservice.be. Maar 
zelfs met het beste advies blijft ondernemen mensenwerk. Daarom zijn een 
menselijke, rechtvaardige  aanpak en passend  begrip nodig voor zelfstandigen in 
armoede. Deze studie levert daar een belangrijke bijdrage toe.  

 

Karel Van Eetvelt  

UNIZO-gedelegeerd bestuurder 
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Ten geleide 

 

In 2002 deed het Studiecentrum voor Ondernemerschap voor de eerste maal in 
België een grootschalig onderzoek naar armoede bij zelfstandigen1. De studie wees 
uit dat armoede bij zelfstandigen een reëel probleem is. Het blijft echter nog te veel 
miskend. Die miskenning vloeit voort uit misvattingen bij de publieke opinie en uit de 
geïsoleerdheid van zelfstandigen in armoede. Bij de publieke opinie roept “een 
zelfstandige” nog te vaak het beeld van rijkdom op. Arme zelfstandigen leven 
geïsoleerd omdat ze hun problemen verbergen, ze de faling van hun zaak als een 
persoonlijk falen beschouwen, ze de locatie waar hun zelfstandige zaak was 
gevestigd ontvluchten en armoede hen niet bindt.  

2010 was het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. 
Het is de grote verdienste van UNIZO dat zij dat jaar hebben aangegrepen om de 
studie naar armoede bij zelfstandigen te laten actualiseren. We kregen ook geregeld 
de vraag of we geen recentere data hadden over de inkomens van zelfstandigen. 

Het onderzoeksrapport bestaat uit drie delen. Eerst komen de resultaten van de 
analyses van de inkomens van zelfstandigen aan bod. Daarna getuigen vijf 
zelfstandigen in zware financiële moeilijkheden over de oorzaken van hun 
moeilijkheden en over hun problemen. Ten slotte passeren de beleidsaanbevelingen 
van UNIZO de revue. 

We richten een woord van oprechte dank tot iedereen die ons met raad en daad 
heeft bijgestaan. Een aantal personen en instellingen noemen we graag bij naam. 
Zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. In de persoon van gedelegeerd 
bestuurder Karel Van Eetvelt danken we UINIZO voor de onderzoeksopdracht en de 
financiering ervan. We vermelden graag de leden van het begeleidingscomité, die 
een opbouwend kritisch klankbord waren: Johan Bortier, Anne Vanderstappen, Bjorn 
Cuyt en Pol Vermoere. Katelijne Minnaert en Luc Lievens van de dienst Statistiek 
van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen verdienen een 
aparte vermelding. Zij zorgden voor de databank met de inkomens van de 
zelfstandigen in België, die ons toeliet om de analyses uit te voeren. Ten slotte 
danken we de vijf zelfstandigen in zware financiële moeilijkheden, die zo moedig 
waren om ons te woord te staan. Mag de inbreng van al die personen leiden tot 
concrete maatregelen, die armoede bij zelfstandigen bestrijden en liefst voorkomen. 

 

Johan Lambrecht en Wouter Broekaert 

Brussel, februari 2011   

                                                

1 Zie Lambrecht, J. en Beens, E. (2003). Zelfstandige ondernemers in nood. Ook zij kennen 
armoede. Brussel, Tielt, Studiecentrum voor Ondernemerschap, Uitgeverij Lannoo. 
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DEEL 1: DE INKOMENS VAN DE ZELFSTANDIGEN ONDER DE 
LOEP 
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Na de werkwijze en procedures brengen we de resultaten van de cijfermatige 
analyse van de inkomens van de zelfstandigen in België. Waar de zelfstandigen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afwijken van het nationaal gemiddelde, wordt 
daar melding van gemaakt. We vergelijken het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan 
ook met de grootsteden Antwerpen en Gent. 

 

1. Werkwijze en procedures 

 

Voor de kwantitatieve analyse van de inkomens van de zelfstandigen maken we 
gebruik van de gegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen (RSVZ)2. De statistische analyse gebeurt door middel van het 
statistische softwarepakket-SAS. 

De dataset bestaat uit de volgende gegevens : 

- Aangegeven inkomens van de zelfstandigen in hoofdberoep voor de 
periode 1998 tot en met 2006. Wanneer we hierna spreken over 
“zelfstandigen” bedoelen we steeds diegenen die de zelfstandige activiteit 
in hoofdberoep uitoefenen. 

Het gaat daarbij zowel om de inkomens van zelfstandigen die in of vóór 
1998 een hoofdactiviteit als zelfstandige uitoefenden als om de inkomens 
van zelfstandigen die na 1998 gestart zijn met een zelfstandige 
hoofdactiviteit. Het beschouwde inkomen uit de zelfstandige hoofdactiviteit 
is gelijk aan de brutobedrijfsinkomsten, verminderd met de 
bedrijfsuitgaven en -lasten, en met de bedrijfsverliezen als die er zijn3. 

De geanalyseerde inkomens hebben betrekking op het refertejaar. Het 
refertejaar is het jaar dat gebruikt wordt voor de berekening van de sociale 
bijdragen. Dat is het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de 
sociale bijdragen moeten worden betaald. Sociale bijdragen die worden 
betaald in 2009 zijn dus gebaseerd op de inkomsten in 2006 (het 
refertejaar). 

- Geslacht van de zelfstandige. 
- Leeftijd van de zelfstandige. 
- Nationaliteit van de zelfstandige. 
- NIS-gemeentecode. 

                                                
2 Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen is een federale 
overheidsdienst die de sociale zekerheid van de zelfstandigen beheert. 
3 Inkomens lager dan 0 euro staan in de RSVZ-dataset op 0 euro. 
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- Bedrijfstak. 
- Aantal jaren zelfstandige in hoofdberoep. 

Met uitzondering van de inkomensgegevens slaan de gegevens op de situatie zoals 
die bestond in 2009, het laatst beschikbare, volledige tellingsjaar (dat de inkomsten 
van 2006 bevat). 

De dataset telt de gegevens van 463.860 zelfstandigen in hoofdberoep. In de 
statistische analyses werken we enkel met die zelfstandigen die een waarde voor de 
betrokken variabele hebben. Aangezien de gegevens betrekking hebben op de totale 
bevolking van zelfstandigen, zijn alle verkregen percentages statistisch significant 
verschillend van elkaar en zijn alle verbanden significant. 

 

 

2. Cijfermatige analyse van de inkomens van de zelf standigen in 
België 

 

Eerst beschrijven en analyseren we de inkomens van de zelfstandigen aan de hand 
van een aantal kenmerken. Vervolgens staan we stil bij de evolutie van die inkomens 
sinds 1998 en bij de inkomensverdeling. Ten slotte wordt een beeld geschetst van de 
zelfstandigen die zich onder de armoedegrens bevinden. 

 

2.1. Beschrijving en analyse volgens kenmerken 

 

2.1.1. Beschrijvende inkomensstatistieken 

 

Zoals Tabel 1 aangeeft, telde België in 2006 ruim 460.000 zelfstandigen in 
hoofdberoep, waarmee de voortdurende stijging van de afgelopen jaren werd 
verdergezet. Ook het gemiddeld jaarinkomen vóór belastingen bleef stijgen tot 
26.647 euro in 2006. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lag het gemiddeld 
jaarinkomen van de zelfstandigen met ruim 27.000 euro in 2006 hoger dan het 
nationaal jaarinkomen van de zelfstandigen en hoger dan dat van de zelfstandigen in 
Antwerpen (25.800 euro) en Gent (24.800 euro).   

 

Tabel 1 toont verder een aanzienlijk verschil tussen het gemiddeld inkomen en het 
mediaaninkomen. Dat laatste geeft de inkomensgrens aan waaronder zich 50 
procent van alle zelfstandigen bevindt. Het verschil tussen het gemiddeld en het 
mediaaninkomen duidt op een ongelijke inkomensverdeling, waarop we verder 
uitgebreider ingaan. 
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Tabel 1: Beschrijvende statistieken jaarinkomens ze lfstandigen 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Totaal aantal zelfstandigen 283.846 298.410 315.494 328.578 343.354 369.603 390.569 416.475 463.860 

Gemiddeld jaarinkomen (€) 22.246,87 23.296,02 23.907,02 25.297,58 25.429,53 25.607,10 25.972,48 26.533,24 26.647,84 

Standaarddeviatie (€) 34.306,91 36.236,38 41.777,93 43.945,02 41.681,51 41.852,51 40.597,16 44.192,10 50.495,25 

Eerste kwartiel (25%) (€) 8.064,79 8.497,94 8.723,09 9.552,04 9.602,90 9.640,93 9.777,94 9.972,49 9629,11 

Mediaan (50%) (€) 15.443,63 16.248,04 16.716,70 17.877,46 18.002,99 18.155,34 18.401,37 18.802,09 18.784,68 

Derde kwartiel (75%) (€) 25.783,83 26.985,09 27.684,58 29.060,32 29.255,98 29.519,89 29.770,67 30.361,20 30.818,68 

Gemiddeld uurloon (€)* 7,1 7,5 7,7 8,1 8,2 8,2 8,3 8,5 8,5 

Mediaanuurloon (€)* 4,9 5,2 5,4 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 6,0 

* Voor de berekening van het gemiddeld en mediaanuurloon gaan we uit van een werkweek van 65 uur en van 48 
werkweken in een jaar. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

Een kwart van de zelfstandigen (eerste kwartiel) moest het in 2006 stellen met een 
jaarinkomen van minder dan 9.630 euro tegenover minstens 30.818 euro voor het 
meest welstellende kwart (vierde kwartiel). Wanneer we uitgaan van een werkweek  
van 65 uur, gedurende 48 weken per jaar, bekomen we een gemiddeld uurloon van 
8,5 euro in 2006.  

 

2.1.2. Inkomensanalyse volgens kenmerken 

 

In deze sectie bekijken we de inkomens van de zelfstandigen meer in detail en gaan 
we na welke verschillen er zijn naargelang van de leeftijdsklasse, het geslacht, de 
sector en de regio.  

Alvorens de analyse aan te vatten, hebben we de inkomens per jaar ondergebracht 
in vier klassen: “Laag”, “Midden”, “Hoog” en “Zeer Hoog”. Die klassen komen als 
volgt tot stand: 

1. Voor elk jaar worden de grensbedragen van elk kwartiel berekend. Die 
grenswaarden geven aan tussen welke jaarinkomens zich steeds een kwart 
van alle zelfstandigen in hoofdberoep bevindt. 
 

2. Vervolgens wordt het jaarinkomen van elke zelfstandige vergeleken met de 
algemene kwartielgrenzen voor datzelfde jaar. Indien een zelfstandige minder 
heeft verdiend dan de laagste kwartielgrens, dan valt hij voor dat jaar in de 
klasse “Laag” (lage inkomens). Voor 2006 is dat bijvoorbeeld het geval voor 
alle zelfstandigen met een inkomen onder 9.630 euro (zie Tabel 1). Indien het 
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inkomen tussen de laagste kwartielgrens en het mediaaninkomen ligt, krijgt 
het de aanduiding “Midden”. Valt het inkomen in het derde kwartiel, voor 2006 
bijvoorbeeld tussen 18.785 euro en 30.819 euro, dan duiden we het aan als 
“Hoog”. Behoort de zelfstandige voor een bepaald jaar tot de best 
verdienende 25 procent, dan rangschikken we zijn inkomen onder de noemer 
“Zeer Hoog”. 
 

a. Verdeling volgens leeftijd 

 

In Figuur 1 hebben we de zelfstandigen gegroepeerd in leeftijdsklassen en die 
vergeleken met de inkomensklassen. Bij de min 35-jarigen vinden we relatief veel (31 
procent) zelfstandigen in “Midden” inkomenscategorie terug, terwijl slechts 17 
procent van de min 35-jarigen een zeer hoog inkomen heeft. Bij zelfstandigen tussen 
35 en 50 jaar is de verdeling evenwichtiger. Opmerkelijk bij de vijftigplussers is dan 
weer de omvang van de twee extreme inkomensklassen, met een relatief groot 
aandeel van de zeer hoge inkomens maar evengoed van de lage inkomens. 

 

Figuur 1: Zelfstandigen volgens leeftijdsklasse en inkomensgroep (2006) 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 
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Ook uit Figuur 2 blijkt de inkomensongelijkheid tussen de jongste categorie 
zelfstandigen en de ouderen. Alhoewel zelfstandigen jonger dan 35 jaar 19 procent 
van alle zelfstandigen in hoofdberoep vertegenwoordigen, zijn zij slechts goed voor 
13 procent van het totale inkomen uit de zelfstandige hoofdactiviteit. De beide oudere 
categorieën eisen elk een groter deel van de inkomenstaart op: 56 procent van de 
zelfstandigen is tussen 35 en 50 jaar oud en zij zijn goed voor 58 procent van het 
inkomen. De vijftigplussers vertegenwoordigen een kwart van de zelfstandigen, maar 
verdienen wel 29 procent van het totale inkomen. 

 

Figuur 2: Aantal zelfstandigen en inkomensverdeling  volgens leeftijdsklasse (2006) 
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Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

b. Verdeling volgens geslacht 

 

Figuur 3 toont een sterk contrast tussen de inkomensverdeling bij mannelijke 
zelfstandigen en hun vrouwelijke collega’s. Daar waar we bij mannen proportioneel 
een groter aandeel zien van de hogere inkomensklassen is dat bij vrouwen net 
omgekeerd. Maar liefst 42 procent van de vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep 
behoort tot de laagste inkomenscategorie. We onderzoeken hierna of de 
inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen ook blijven bestaan als we rekening 
houden met de sector en andere kenmerken. 
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Figuur 3: Zelfstandigen volgens geslacht en inkomen sgroep (2006) 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

Zoals Tabel 2 toont, is er weinig evolutie waar te nemen in de inkomensongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen. 
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Tabel 2: Verdeling jaarinkomen volgens geslacht (in  absolute aantallen en kolompercentages) 

België Inkomensgroep 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Man Laag 40.210 42.299 41.270 45.793 48.475 50.386 53.162 55.851 56.405 

    18,91 19,00 17,89 18,82 19,15 18,78 18,88 18,74 17,54 

  Midden 53.652 56.244 58.936 61.728 63.952 67.762 71.075 74.804 80.394 

    25,23 25,27 25,55 25,37 25,26 25,26 25,24 25,10 25,01 

  Hoog 58.783 61.345 64.478 67.116 69.882 74.233 77.860 82.750 90.787 

    27,65 27,56 27,95 27,58 27,61 27,67 27,65 27,77 28,24 

  Zeer hoog 59.968 62.702 66.010 68.686 70.824 75.891 79.544 84.563 93.925 

    28,21 28,17 28,61 28,23 27,98 28,29 28,24 28,38 29,21 

  Totaal 212.613 222.590 230.694 243.323 253.133 268.272 281.641 297.968 321.511 

Vrouw Laag 30.750 32.303 37.603 36.351 37.363 42.014 44.480 48.267 59.560 

    43,17 42,60 44,34 42,64 41,41 41,46 40,83 40,73 41,84 

  Midden 17.311 18.359 19.938 20.416 21.887 24.639 26.567 29.315 35.571 

    24,30 24,21 23,51 23,95 24,26 24,32 24,39 24,74 24,99 

  Hoog 12.178 13.257 14.395 15.029 15.956 18.168 19.782 21.368 25.178 

    17,10 17,48 16,98 17,63 17,69 17,93 18,16 18,03 17,69 

  Zeer hoog 10.994 11.901 12.864 13.459 15.015 16.510 18.099 19.557 22.040 

    15,43 15,70 15,17 15,79 16,64 16,29 16,62 16,50 15,48 

  Totaal 71.233 75.820 84.800 85.255 90.221 101.331 108.928 118.507 142.349 

Totaal   283.846 298.410 315.494 328.578 343.354 369.603 390.569 416.475 463.860 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

Zowel Tabel 2 als Figuur 4 geeft aan dat de ruim 142.000 vrouwen bijna een derde 
van alle zelfstandigen in hoofdberoep uitmaken, maar dat zij slechts een vijfde van 
het totale inkomen mee naar huis nemen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 
die inkomensongelijkheid tussen de geslachten minder uitgesproken. 
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Figuur 4: Aantal zelfstandigen en inkomensverdeling  volgens geslacht (2006) 

 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

De verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandigen op het vlak van het 
gemiddeld jaarinkomen zijn aanzienlijk (zie Tabel 3). Tegenover een gemiddeld 
jaarinkomen van ruim 30.000 euro voor mannelijke zelfstandigen in 2006 moeten 
vrouwelijke zelfstandigen het met ongeveer 18.500 euro stellen. Voor de vrouwelijke 
zelfstandigen is er zelfs sprake van een achteruitgang ten opzichte van 2004 en 
2005, en dat in tegenstelling tot de situatie bij mannen. De helft van de vrouwelijke 
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zelfstandigen verdiende in 2006 minder dan 12.020 euro, een bedrag waar “slechts” 
een kwart van de mannen onder zit. 

 

Tabel 3: Beschrijvende statistieken jaarinkomens vo lgens geslacht (in euro) 

Man 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Totaal aantal zelfstandigen 212.613 222.590 230.694 243.323 253.133 268.272 281.641 297.968 321.511 

Gemiddeld jaarinkomen 24.640,40 25.787,03 26.760,76 27.919,11 27.945,40 28.312,64 28.684,54 29.424,56 30.235,34 

Standaarddeviatie 36.871,50 39.344,85 44.931,76 46.925,10 42.592,61 43.137,59 43.337,39 47.640,08 56.208,93 

Eerste kwartiel (25%) 9.890,95 10.362,37 10.989,03 11.605,86 11.561,78 11.779,52 11.875,00 12.180,16 12.368,73 

Mediaan (50%) 17.346,10 18.228,28 18.940,46 19.798,56 19.850,97 20.106,66 20.451,11 21.088,21 21.672,22 

Derde kwartiel (75%) 27.681,63 28.925,21 29.890,70 31.159,03 31.213,21 31.713,29 31.950,19 32.640,15 33.646,67 

 

Vrouw 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Totaal aantal zelfstandigen 71.233 75.820 84.800 85.255 90.221 101.331 108.928 118.507 142.349 

Gemiddeld jaarinkomen 15.102,74 15.983,01 16.143,57 17.815,55 18.370,75 18.444,25 18.960,26 19.263,45 18.545,09 

Standaarddeviatie 23.748,44 23.487,33 30.315,47 32.904,53 38.135,96 37.306,92 31.389,00 32.908,21 32.833,60 

Eerste kwartiel (25%) 3.668,28 4.027,71 3.558,60 4.811,31 5.102,78 5.167,07 5.386,18 5.505,59 4.861,85 

Mediaan (50%) 9.730,34 10.405,68 10.296,43 11.678,24 12.094,39 12.096,81 12.467,30 12.737,56 12.020,26 

Derde kwartiel (75%) 19.164,23 20.301,73 20.423,03 22.183,28 22.737,77 22.800,00 23.394,24 23.971,86 23.464,57 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

c. Verdeling volgens sector 

 

Zoals eerder aangehaald, bestaat er ook op sectoraal vlak een grote 
inkomensongelijkheid. De sectoren die het slechtst scoren zijn de horeca en de 
dienstensector, waar we respectievelijk 39 en 40 procent van de zelfstandigen die er 
werken in de laagste inkomenscategorie terugvinden (zie Figuur 5). Voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dat 45 procent van de zelfstandigen in de 
horeca er in de laagste inkomenscategorie zit, wat slechter is dan het nationaal 
gemiddelde (39 procent) maar beter dan de zelfstandigen in de horeca in Antwerpen 
(46 procent) en Gent (48 procent).   

De sector van de vrije en intellectuele beroepen scoort het best, met bijna 41 procent 
van de zelfstandigen met een zeer hoog inkomen (35 procent in Antwerpen en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 32 procent in Gent). Ook de bouwsector presteert 
relatief goed met 54 procent van de betreffende zelfstandigen die in de hogere 
inkomenscategorieën vallen.  
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Figuur 5: Zelfstandigen volgens sector en inkomensg roep (2006) 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

Figuur 6 geeft weer hoeveel zelfstandigen in hoofdberoep tot een bepaalde sector 
behoren en op welk deel van de totale inkomenstaart zij aanspraak maken. Handel is 
duidelijk de grootste sector en vertegenwoordigt 33 procent (38 procent indien we er 
de horeca bijnemen) van de zelfstandigen in hoofdberoep, gevolgd door de vrije en 
intellectuele beroepen waar we 24 procent van de zelfstandigen terugvinden. Daar 
staat echter tegenover dat de handel slechts goed is voor 30 procent van het totale 
inkomen (32 procent met de horeca erbij), terwijl 36 procent op rekening komt van de 
vrije beroepen. De eerder aangehaalde slechte inkomenspositie van zowel de horeca 
als de dienstensector komt ook in de figuur naar voor, maar de omvang van die 
sectoren is dan weer veeleer beperkt. 
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Figuur 6: Aantal zelfstandigen en inkomensverdeling  volgens sector (2006) 

 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 
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d. Verdeling volgens regio 

 

De provinciale inkomensverschillen worden weergegeven in Figuur 7. De figuur toont 
geen grote uitschieters. Vooral Vlaams-Brabant en Waals-Brabant scoren goed met 
respectievelijk 53 en 54 procent van hun zelfstandigen in de hogere 
inkomenscategorieën, in tegenstelling tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar 
dat slechts 43 procent is. 

 

Figuur 7: Zelfstandigen volgens regio en inkomensgr oep (2006) 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

In Tabel 4 vinden we per provincie terug in welke sectoren zich de meeste 
zelfstandigen in hoofdberoep bevinden. In elke provincie is “handel en horeca” de 
belangrijkste zelfstandige sector. Met bijna 44 procent van alle Antwerpse 
zelfstandigen die actief zijn in die sector vormt Antwerpen de uitschieter. Verder is de 
primaire sector sterk aanwezig in Luxemburg, terwijl de industrie en bouw een 
belangrijke zelfstandige activiteit vormen in West-Vlaanderen. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest telt dan weer veel vrije en intellectuele beroepen. 
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Tabel 4: Relatief aandeel van de sector in elke reg io (2006, rijpercentages) 

 Primaire 
sector 

Industrie en 
bouw 

Handel en 
horeca 

Vrije en 
intellectuele 

beroepen 
Diensten 

Antwerpen 6,94 19,01 43,53 21,27 9,07 

Brussel-H 0,65 18,74 38,19 36,86 5,08 

Vl-Brabant 6,45 18,19 38,21 27,05 9,93 

W-Brabant 5,83 19,2 35,55 32,66 6,5 

W-Vlaanderen 14,79 23,05 34,95 16,11 10,62 

O-Vlaanderen 10,02 21,7 37,56 20,71 9,88 

Henegouwen 10,53 18,65 35,86 25,94 8,81 

Luik 9,6 21,44 33,14 26,84 8,66 

Limburg 9,31 21,37 37,66 21,32 10,09 

Luxemburg 25,07 20,46 26,87 18,16 9,2 

Namen 13,88 20,67 31,08 25,91 8,14 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

Op het niveau van de gewesten is er weinig onderscheid tussen Vlaanderen en 
Wallonië wat de inkomensongelijkheid betreft (zie Figuur 8). Vlaanderen en Wallonië 
doen het echter wel merkelijk beter dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar in 
2006 bijna 57 procent van de zelfstandigen in de twee laagste inkomenscategorieën 
terechtkomt. Buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schommelt dat percentage 
rond de helft. 
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Figuur 8: Zelfstandigen volgens gewest en inkomensg roep (2006) 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

e. Invloed van de kenmerken op de inkomensklasse 

 

In deze subsectie gaan we na welke impact de volgende kenmerken uitoefenen op 
het al dan niet behoren tot een bepaalde inkomensklasse :  

- Geslacht (man, vrouw). 
- Leeftijd (<35 jaar, 35-50 jaar, >50 jaar). 
- Nationaliteit (Belg, niet-Belg). 
- Sector (primaire sector, industrie, handel, vrije en intellectuele beroepen, 

diensten). We brengen de horeca- en bouwsector onder in respectievelijk 
de handel en industrie.  

- Gewest (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). 

 

De percentages in Tabel 5 geven weer hoeveel van de zelfstandigen met een 
bepaalde set van kenmerken binnen een bepaalde inkomenscategorie valt. 
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In de dienstensector in Brussel en in Wallonië bevinden respectievelijk 76 procent en 
66 procent van de jonge Belgische zelfstandigen zich in de twee laagste 
inkomensklassen. 

De beste inkomensomstandigheden vinden we bij mannelijke Belgische 
zelfstandigen van minstens 35 jaar die een vrij of intellectueel beroep uitoefenen en 
dat in alle gewesten. 

Belgische vrouwen in de primaire sector bevinden zich in elk gewest in een weinig 
benijdenswaardige inkomenssituatie. Bij de vijftigplussers in die sector valt in Brussel 
74 procent in de laagste inkomensklassen, in Wallonië 76 procent en in Vlaanderen 
zelfs 86 procent.  

Het is nog erger gesteld in de dienstensector. Van de vrouwelijke zelfstandigen 
(Belgen) boven de vijftig in Brussel zit er 86 procent in de laagste inkomensklassen. 
In Wallonië is dat 92 procent en in Vlaanderen 91 procent. 

Ook voor vrouwen blijkt de sector van vrije en intellectuele beroepen het beste 
perspectief te bieden, alhoewel zij er nog ver van hun mannelijke collega’s verwijderd 
zijn. 
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Tabel 5: Classificatie in een inkomensklasse (2006,  kolompercentages) 

Mannen   Primaire sector Industrie Handel Vrije en intellectuele 
beroepen Diensten 

   <35 35-50 >50 <35 35-50 >50 <35 35-50 >50 <35 35-50 >50 <35 35-50 >50 
Belg                  

Brussel Laag 25,93 18,18 26,47 27,85 24,49 29,02 38,5 28,35 31,45 16,22 14,34 17,92 34,07 25,23 36,48 

  Midden 40,74 38,96 35,29 38,38 30,59 25,19 35,87 30,92 25,37 27,83 17,52 17,4 41,48 33,26 30,74 

  Hoog 25,93 24,68 20,59 21,71 25,38 21,77 15,21 21,36 19,61 26,49 24,26 21,44 14,07 25,46 20,9 

  Zeer Hoog 7,41 18,18 17,65 12,06 19,54 24,02 10,42 19,37 23,57 29,46 43,87 43,23 10,37 16,06 11,89 

Wallonië Laag 22,08 14,55 17,04 18,45 15,4 21,8 26,31 19,53 24,36 15,86 9,37 11,81 31,41 22,7 30,18 

  Midden 29,78 21,77 23,65 34,22 27,75 25,93 33,04 26,42 23,2 25,06 14,77 12,52 34,45 32,17 31,25 

  Hoog 24,17 26,95 27,55 31,51 32,48 28,86 25,05 26,22 24,19 29,04 23,96 21,06 24,4 26,72 20,89 

  Zeer Hoog 23,98 36,73 31,76 15,83 24,37 23,41 15,6 27,83 28,25 30,03 51,9 54,62 9,74 18,4 17,68 

Vlaanderen Laag 23,79 17,21 22,91 15,41 11,49 16,42 20,55 15,8 20,69 15,62 8,57 10,36 19,71 15,43 20,66 

  Midden 29,52 25,93 28,39 32,26 24,12 24,31 32,53 23,97 23,27 25,44 13,32 11,69 35,38 28,89 30,62 

  Hoog 27,88 29,25 25,57 34,96 37,21 31,02 30,22 30,62 26,61 30 26,08 20,61 29,77 34,2 27,04 

  Zeer Hoog 18,81 27,62 23,12 17,36 27,17 28,24 16,7 29,61 29,42 28,94 52,03 57,34 15,14 21,48 21,68 

Niet-Belg                  

Brussel Laag 50 26,92 0 23,74 22,95 28,93 36,17 29,45 35,44 20,88 17,51 23,19 35,79 32,75 31,58 

  Midden 40 53,85 80 55,08 44,34 31,47 44,8 38,51 31,39 21,21 19,89 19,39 44,21 41,52 35,09 

  Hoog 0 7,69 0 17,43 22,29 23,1 15,36 19,13 18,12 30,98 23,11 22,81 14,74 16,96 21,05 

  Zeer Hoog 10 11,54 20 3,74 10,41 16,5 3,68 12,9 15,05 26,94 39,5 34,6 5,26 8,77 12,28 

Wallonië Laag 41,18 18,39 31,82 21,13 17,37 24,9 35,79 28,04 30,2 22,97 16,06 21,67 32 24,93 33,58 

  Midden 41,18 32,18 22,73 43,19 33,58 24,71 36,88 31,32 31,23 21,62 21,95 18,23 42,67 37,54 26,12 

  Hoog 11,76 20,69 25 21,13 30,53 28,63 19,09 23,14 20,78 28,38 23,58 23,65 21,33 24,36 24,63 

  Zeer Hoog 5,88 28,74 20,45 14,55 18,53 21,76 8,24 17,5 17,8 27,03 38,41 36,45 4 13,18 15,67 

Vlaanderen Laag 29,03 19,91 23,16 24,22 18,77 23,94 32,18 25,95 29,82 19,14 15,47 24,63 31,4 25,58 24,54 

  Midden 19,35 24,89 15,79 43,75 29,66 25,45 38,66 29,13 28,56 28,4 20,29 16,26 40,7 30,52 25,77 

  Hoog 25,81 30,32 33,68 23,05 31,34 26,67 19,44 24,04 20,55 28,4 24,58 23,4 20,93 25,87 29,45 

  Zeer Hoog 25,81 24,89 27,37 8,98 20,23 23,94 9,72 20,89 21,07 24,07 39,66 35,71 6,98 18,02 20,25 
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Vrouwen   Primaire sector Industrie Handel Vrije en intellectuele 
beroepen Diensten 

   <35 35-50 >50 <35 35-50 >50 <35 35-50 >50 <35 35-50 >50 <35 35-50 >50 

Belg                  

Brussel Laag 60 32,14 47,37 51,16 42,71 47,83 40,72 39,37 47,29 20,63 23,85 29,5 45,74 47,88 60,1 

  Midden 20 32,14 26,32 30,23 25,38 16,09 33,49 28,7 25,45 30,18 20,03 22,93 37,23 33,88 26,11 

  Hoog 0 21,43 26,32 11,63 18,59 16,52 15,42 17,81 14,23 25,84 22,64 18,33 14,89 12,38 6,9 

  Zeer Hoog 20 14,29 0 6,98 13,32 19,57 10,36 14,13 13,03 23,35 33,48 29,24 2,13 5,86 6,9 

Wallonië Laag 53,87 62,28 52,13 45,02 51,17 49,38 41,82 43,49 52,47 21,78 22,18 31,14 64,34 67,58 75,93 

  Midden 24,52 18,57 24,13 32,68 25,69 24,5 32,32 26,82 21,96 27,19 19,94 16,41 26,58 23,11 16,5 

  Hoog 15,48 11,3 14,97 14,94 12,95 15,47 17,55 17,96 14,72 26,39 22,23 19,4 7,07 6,95 5,2 

  Zeer Hoog 6,13 7,85 8,77 7,36 10,18 10,64 8,31 11,73 10,84 24,64 35,65 33,05 2,01 2,35 2,36 

Vlaanderen Laag 54,1 59,75 67,04 39,45 43,18 51,43 38,2 40 51,12 19,99 21,9 34,07 60,08 62 74,3 

  Midden 28,49 24,68 18,95 34,07 29,27 21,32 33,01 28,51 23,14 27,41 19,41 15,27 29,14 26,22 16,53 

  Hoog 12,44 10,09 8,52 17,73 18,12 15,54 20,27 19,39 15,5 28,85 24,53 20,34 8,85 8,51 6,27 

  Zeer Hoog 4,96 5,48 5,49 8,75 9,43 11,71 8,52 12,09 10,24 23,75 34,16 30,32 1,93 3,27 2,89 

Niet-Belg                  

Brussel Laag 100 62,5 25 59,52 46,61 62,22 59,01 48,2 49,12 28,57 33,71 45,26 47,83 55,43 60 

  Midden 0 12,5 0 26,19 28,81 20 26,09 23,55 27,49 30,36 20,5 24,09 39,13 38,04 33,33 

  Hoog 0 25 50 9,52 15,25 6,67 8,07 13,85 14,62 14,73 18 17,52 10,87 6,52 6,67 

  Zeer Hoog 0 0 25 4,76 9,32 11,11 6,83 14,4 8,77 26,34 27,79 13,14 2,17 0 0 

Wallonië Laag 50 66,67 72,22 62,5 63,49 46,55 61,64 47,98 58,68 26,14 30,09 38,1 68,75 61,37 76,06 

  Midden 25 17,95 16,67 25 17,46 25,86 25,79 30,64 22,08 27,27 20,38 22,62 16,67 27,04 16,9 

  Hoog 12,5 10,26 11,11 9,38 10,32 10,34 6,92 13,8 11,67 19,32 17,24 19,05 10,42 8,15 5,63 

  Zeer Hoog 12,5 5,13 0 3,13 8,73 17,24 5,66 7,58 7,57 27,27 32,29 20,24 4,17 3,43 1,41 

Vlaanderen Laag 64,29 63,29 56,25 59,3 48,6 43,21 56,57 50,41 57,36 35,56 39,12 44,44 66,67 63,03 64,52 

  Midden 28,57 18,99 25 26,74 31,31 29,63 27,43 24,69 21,02 28,15 19,12 24,07 29,49 23,7 17,74 

  Hoog 7,14 15,19 6,25 9,3 12,15 13,58 10,57 16,29 14,11 24,44 18,46 14,81 2,56 8,06 16,13 

  Zeer Hoog 0 2,53 12,5 4,65 7,94 13,58 5,43 8,61 7,51 11,85 23,3 16,67 1,28 5,21 1,61 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 
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2.2. Inkomensevolutie 

 

Om de inkomensevolutie binnen de groep van zelfstandigen te onderzoeken, stellen 
we een migratietabel op (zie Tabel 6 en Tabel 7). Er wordt telkens voor twee 
opeenvolgende jaren nagegaan hoeveel zelfstandigen in eenzelfde inkomensklasse 
blijven en hoeveel er migreren naar een andere inkomensklasse. 

Uit de cijfers kunnen we afleiden dat er een grote stabiliteit bestaat. Zelfstandigen die 
zich het ene jaar in een bepaalde inkomenscategorie bevinden, hebben een grote 
kans daar het volgende jaar ook nog in te zitten. Dat geldt vooral voor de laagste en 
de hoogste inkomensklasse. Zo zit 72 procent van de zelfstandigen die in 2005 tot de 
laagste inkomensklasse behoren in 2006 in hetzelfde schuitje. In de hoogste 
inkomensklasse blijft zelfs 83 procent op post. 

Wanneer er toch migratie is, is dat vooral naar de naastliggende inkomensklassen. 
Van 2005 naar 2006 gaat bijvoorbeeld 18 procent van de zelfstandigen uit de 
inkomensklasse “Hoog” over naar “Zeer Hoog” en zakt er 14 procent naar “Midden”. 
Slechts 3 procent maakt een val van “Hoog” naar “Laag”. 

 

Tabel 6: Migratietabel (absolute aantallen en rijpe rcentages) 

 
Van 

Naar Laag Midden  Hoog  Zeer Hoog  
Totaal 

Laag 1998-1999 52.009 12.114 2.792 911 67.826 

    76,68 17,86 4,12 1,34  

  1999-2000 51.862 14.000 3.300 1.079 70.241 

    73,83 19,93 4,70 1,54  

  2000-2001 53.442 11.719 3.064 1.380 69.605 

    76,78 16,84 4,40 1,98  

  2001-2002 59.545 14.557 3.324 1.053 78.479 

    75,87 18,55 4,24 1,34  

  2002-2003 61.702 16.891 3.832 1.166 83.591 

    73,81 20,21 4,58 1,39  

  2003-2004 66.973 17.306 4.065 1.343 89.687 

    74,67 19,30 4,53 1,50  

  2004-2005 70.757 18.664 4.515 1.618 95.554 

    74,05 19,53 4,73 1,69  

  2005-2006 74.445 22.641 5.314 1.718 104.118 

    71,50 21,75 5,10 1,65  

Midden 1998-1999 11.182 43.451 13.251 2.073 69.957 

    15,98 62,11 18,94 2,96  

  1999-2000 10.765 45.836 14.355 2.313 73.269 

    14,69 62,56 19,59 3,16  

  2000-2001 14.137 47.257 13.383 2.817 77.594 

    18,22 60,90 17,25 3,63  

  2001-2002 13.237 49.122 16.118 2.656 81.133 

    16,32 60,55 19,87 3,27  

  2002-2003 12.669 50.866 18.306 3.263 85.104 
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Van 

Naar Laag Midden  Hoog  Zeer Hoog  
Totaal 

    14,89 59,77 21,51 3,83  

  2003-2004 14.546 55.298 18.592 3.115 91.551 

    15,89 60,40 20,31 3,40  

  2004-2005 15.792 58.092 19.349 3.809 97.042 

    16,27 59,86 19,94 3,93  

  2005-2006 13.756 63.499 22.857 4.007 104.119 

    13,21 60,99 21,95 3,85  

Hoog 1998-1999 2.353 12.276 44.573 10.974 70.176 

    3,35 17,49 63,52 15,64  

  1999-2000 2.188 12.092 47.243 12.010 73.533 

    2,98 16,44 64,25 16,33  

  2000-2001 2.871 14.826 48.865 11.384 77.946 

    3,68 19,02 62,69 14,60  

  2001-2002 3.391 13.800 50.973 13.344 81.508 

    4,16 16,93 62,54 16,37  

  2002-2003 3.121 13.871 53.713 14.589 85.294 

    3,66 16,26 62,97 17,10  

  2003-2004 3.653 15.285 58.327 14.613 91.878 

    3,98 16,64 63,48 15,90  

  2004-2005 3.632 16.498 61.560 15.597 97.287 

    3,73 16,96 63,28 16,03  

  2005-2006 3.154 14.676 67.524 18.764 104.118 

    3,03 14,10 64,85 18,02  

Zeer Hoog 1998-1999 813 1.847 10.050 57.514 70.224 

    1,16 2,63 14,31 81,90  

  1999-2000 832 1.967 10.164 60.307 73.270 

    1,14 2,68 13,87 82,31  

  2000-2001 1.155 2.434 12.021 62.314 77.924 

    1,48 3,12 15,43 79,97  

  2001-2002 1.587 3.057 11.302 65.458 81.404 

    1,95 3,76 13,88 80,41  

  2002-2003 1.345 2.875 11.442 69.545 85.207 

    1,58 3,37 13,43 81,62  

  2003-2004 1.610 3.131 12.216 74.904 91.861 

    1,75 3,41 13,30 81,54  

  2004-2005 1.485 3.149 13.517 79.167 97.318 

    1,53 3,24 13,89 81,35  

  2005-2006 1.378 3.001 13.192 86.549 104.120 

    1,32 2,88 12,67 83,12  

Totaal 1998-1999 66.357 69.688 70.666 71.472 278.18 3 

  1999-2000 65.647 73.895 75.062 75.709 290.313 

  2000-2001 71.605 76.236 77.333 77.895 303.069 

  2001-2002 77.760 80.536 81.717 82.511 322.524 

  2002-2003 78.837 84.503 87.293 88.563 339.196 

  2003-2004 86.782 91.020 93.200 93.975 364.977 

  2004-2005 91.666 96.403 98.941 100.191 387.201 

  2005-2006 92.733 103.817 108.887 111.038 416.475 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 
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Tabel 7 geeft dezelfde verschuivingen weer, maar nu uitgedrukt in euro. We zien dat 
de zelfstandigen die zich het volgende jaar nog steeds in dezelfde klasse bevinden 
steeds een inkomensstijging kennen. 

De zelfstandigen in de laagste inkomensklasse die zich het daaropvolgende jaar nog 
steeds in dezelfde klasse ophouden, ervaren een veel kleinere inkomensstijging dan 
diegenen die in de hoogste inkomensklasse blijven (5 miljoen tegenover 375 miljoen 
euro in 2005-2006). Logischerwijs stijgt (daalt) het inkomen van diegenen die naar 
een hogere (lagere) inkomensgroep migreren.   

 

Tabel 7: Inkomensverandering ten gevolge van migrat ie (in euro) 

 
Van 

Naar Laag Midden  Hoog  Zeer Hoog  
Totaal 

Laag 1998-1999 13,8 miljoen 72,4 miljoen 44,2 miljoen 37,8 miljoen 168,2 miljoen 

  1999-2000 22,1 miljoen 86,1 miljoen 53,3 miljoen 47,4 miljoen 208,9 miljoen 

  2000-2001 8,5 miljoen 78,7 miljoen 52,3 miljoen 58,6 miljoen 198,1 miljoen 

  2001-2002 4,9 miljoen 87,7 miljoen 55,3 miljoen 48,7 miljoen 196,6 miljoen 

  2002-2003 9,8 miljoen 104,4 miljoen 62,8 miljoen 53,8 miljoen 230,8 miljoen 

  2003-2004 10,7 miljoen 112,1 miljoen 69,5 miljoen 61,1 miljoen 253,4 miljoen 

  2004-2005 10,3 miljoen 123,4 miljoen 78,7 miljoen 75,3 miljoen 287,7 miljoen 

  2005-2006 4,8 miljoen 137,6 miljoen 90,8 miljoen 80,7 miljoen 313,9 miljoen 

Midden 1998-1999 -52,5 miljoen 24,2 miljoen 94,2 miljoen 52,2 miljoen 118,1 miljoen 

  1999-2000 -54,4 miljoen 19,3 miljoen 98,9 miljoen 57,3 miljoen 121 miljoen 

  2000-2001 -66,3 miljoen 33,2 miljoen 105,6 miljoen 82 miljoen 154,4 miljoen 

  2001-2002 -80,4 miljoen 9,5 miljoen 109,7 miljoen 67,9 miljoen 106,7 miljoen 

  2002-2003 -78,6 miljoen 16,5 miljoen 128,9 miljoen 82,6 miljoen 149,4 miljoen 

  2003-2004 -88,2 miljoen 15,4 miljoen 132,4 miljoen 81,2 miljoen 140,8 miljoen 

  2004-2005 -96,9 miljoen 21,4 miljoen 149,2 miljoen 103,5 miljoen 177,2 miljoen 

  2005-2006 -93,9 miljoen 14 miljoen 167,9 miljoen 115 miljoen 203 miljoen 

Hoog 1998-1999 -35,1 miljoen -60,3 miljoen 38,4 miljoen 143,2 miljoen 86,2 miljoen 

  1999-2000 -33,1 miljoen -67,4 miljoen 28,5 miljoen 156,6 miljoen 84,6 miljoen 

  2000-2001 -44,6 miljoen -70,8 miljoen 42,5 miljoen 167,2 miljoen 94,3 miljoen 

  2001-2002 -56,7 miljoen -90,5 miljoen 15,2 miljoen 173,6 miljoen 41,6 miljoen 

  2002-2003 -52,5 miljoen -91,8 miljoen 22,1 miljoen 196 miljoen 73,8 miljoen 

  2003-2004 -61,8 miljoen -98,9 miljoen 27,1 miljoen 198,1 miljoen 64,4 miljoen 

  2004-2005 -61,9 miljoen -105 miljoen 43,5 miljoen 222,6 miljoen 98,9 miljoen 

  2005-2006 -56,9 miljoen -104 miljoen 50,6 miljoen 263,4 miljoen 153,3 miljoen 

Zeer Hoog 1998-1999 -35,3 miljoen -55,4 miljoen -131 miljoen 232,4 miljoen 10,4 miljoen 

  1999-2000 -37,5 miljoen -64,5 miljoen -142 miljoen 236,8 miljoen -6,8 miljoen 

  2000-2001 -63,1 miljoen -84,5 miljoen -162 miljoen 243,1 miljoen -66,7 miljoen 

  2001-2002 -77,5 miljoen -124 miljoen -200 miljoen 171,7 miljoen -230 miljoen 

  2002-2003 -71,9 miljoen -109 miljoen -197 miljoen 247,9 miljoen -130 miljoen 

  2003-2004 -91,4 miljoen -119 miljoen -217 miljoen 247 miljoen -181 miljoen 

  2004-2005 -75,8 miljoen -117 miljoen -236 miljoen 303 miljoen -126 miljoen 

  2005-2006 -82,7 miljoen -119 miljoen -232 miljoen 374,7 miljoen -59,6 miljoen 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 
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2.3. Inkomensverdeling bij de zelfstandigen 

 

De inkomensverdeling kunnen we grafisch voorstellen aan de hand van de Lorenz-
curve (zie Figuur 9). Op de horizontale as staat het cumulatieve percentage van het 
aantal zelfstandigen (het maximum is 100 procent of 1). Op de verticale as vinden we 
het cumulatieve percentage van het inkomen van de zelfstandigen (het maximum is 
eveneens 100 procent of 1). De zelfstandigen worden op de horizontale as 
gerangschikt naar hun inkomen (van laag naar hoog). Uit de Lorenz-curve kunnen 
we dus afleiden hoeveel procent van de zelfstandigen hoeveel procent van de 
inkomenstaart van de zelfstandigen krijgt.   

De grafiek maakt duidelijk dat 70 procent van de minst verdienende zelfstandigen 
slechts 35 procent van de inkomenstaart bezit. Anders gezegd, 30 procent van de 
meest verdienende zelfstandigen palmt 65 procent van de inkomenstaart in. Het 
inkomen van de zelfstandigen is duidelijk zeer ongelijk verdeeld. We kunnen die 
inkomensongelijkheid eveneens uitdrukken in een kwantitatieve maatstaf, zoals de 
Gini-coëfficiënt. Die coëfficiënt is gelijk aan tweemaal de oppervlakte van de Lorenz-
curve en ligt tussen 0 en 1. Bij perfecte inkomensgelijkheid (het cumulatieve 
percentage zelfstandigen is gelijk aan het cumulatieve percentage inkomen) 
bedraagt de Gini-coëfficiënt 0. Een coëfficiënt van 1 duidt volledige 
inkomensongelijkheid aan (één zelfstandige bezit de volledige inkomenstaart van de 
zelfstandigen). In 2006 bedroeg de Gini-coëfficiënt voor de zelfstandigen 0,5.  Voor 
de volledige bevolking in België (zelfstandigen en niet-zelfstandigen) was de Gini-
coëfficiënt in 2006 gelijk aan 0,3. De inkomens van de zelfstandigen zijn bijgevolg 
ongelijker verdeeld dan die van de volledige bevolking in België. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (Gini-coëfficiënt van 0,56), Antwerpen (Gini-coëfficiënt van 
0,53) en Gent (Gini-coëfficiënt van 0,53) zijn de inkomens van de zelfstandigen nog 
ongelijker verdeeld dan die van de zelfstandigen in België. 
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Figuur 9: Lorenz-curve voor inkomensverdeling bij z elfstandigen (2006) 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

De sector met de grootste inkomensongelijkheid is die van de vrije en intellectuele 
beroepen, waar de Gini-coëfficiënt 0,53 bedraagt (zie Tabel 8). De kleinste 
ongelijkheid binnen de zelfstandigen vinden we in de industrie. 

 

Tabel 8: Gini-coëfficiënten en kwartielen per secto r (2006) 

  Primaire 
sector Industrie Handel 

Vrije en 
intellectuele 

beroepen 
Diensten 

Eerste kwartiel (€) 8.421 11.170 8.722 13.858 5.527 

Mediaan (€) 17.138 19.313 16.792 26.003 12.235 

Derde kwartiel (€) 29.018 28.943 28.251 43.922 21.838 

Gini-coëfficiënt 0,46 0,43 0,49 0,53 0,5 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

De ongelijke inkomensverdeling blijkt eveneens uit de decielen (zie Figuur 10). 
Binnen de groep van de zelfstandigen is het inkomen van het hoogste deciel (10 
procent van de zelfstandigen) bijna 18 keer groter dan dat van het laagste deciel. 
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Figuur 10: Hoogste percentiel versus laagste percen tiel (2006, in euro) 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

Ook in andere landen wordt een grotere inkomensongelijkheid bij de zelfstandigen 
dan bij de werknemers vastgesteld. In de Verenigde Staten haalt slechts een klein 
groepje zelfstandigen aanzienlijke inkomsten uit hun zelfstandige activiteit4. In het 
Verenigd Koninkrijk hebben zelfstandigen in het negentigste percentiel een inkomen 
dat 22 maal hoger ligt dat van hun collega’s in het tiende percentiel; bij de 
werknemers bedraagt die verhouding ongeveer 65. Nog in het Verenigd Koninkrijk 
werd vastgesteld dat, binnen de leeftijdsgroep 55-69 jaar, de inkomensverdeling bij 
diegenen met beroepservaring als zelfstandige veel ongelijker is dan bij diegenen 
met uitsluitend beroepservaring als werknemer. Bij mannen tussen 55 en 69 jaar oud 
met ervaring als zelfstandige is de Gini-coëfficiënt er gelijk aan 0,49, tegenover 0,35 
bij mannen tussen 55 en 69 jaar die uitsluitend hebben gewerkt als loontrekkende. 
Bij vrouwen bedragen die Gini-coëfficiënten respectievelijk 0,52 en 0,42.  

 

2.4. Zelfstandigen onder de “armoedegrens”: duur va n die toestand 

 

Om te beoordelen wanneer er sprake kan zijn van armoede baseren we ons op de 
armoedegrenzen voor België zoals die zijn vastgelegd door de Europese SILC-

                                                

4 Hamilton, B.H. (2000). Does entrepreneurship pay? An empirical analysis of the returns to 
selfemployment. Journal of Political Economy, 108(3), 604–631. 
5 Meager, N. en Bates, P. (2001). The self-employed and lifetime incomes: Some UK 
evidence. International Journal of Sociology, 31(1), 27–58. 
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enquêtes (“European Union Statistics on Income and Living Conditions”). Die 
enquêtes zijn een vaak gebruikte referentiebron voor onderzoek naar 
inkomensverdeling en sociale uitsluiting. De armoedegrens wordt bepaald door 60 
procent te nemen van het mediaan beschikbare jaarinkomen na belastingen en lag in 
2006 op 10.328 euro voor een alleenstaande zonder kinderen ten laste (zie Tabel 9). 
Wie onder dat jaarinkomen valt, wordt aanzien als “arm”. 

Vooraleer we die armoegrenzen koppelen aan onze gegevens voor de zelfstandigen 
dienen we echter een belangrijke kanttekening te maken. Met de beschikbare RSVZ-
gegevens is het onmogelijk om voor elke individuele zelfstandige het inkomen na 
belastingen te berekenen. Wij hebben er daarom voor geopteerd om enkel de 
progressieve belastingschalen en het vrijgestelde inkomen in aanmerking te nemen, 
omdat die voor iedereen hetzelfde zijn. Persoonsgebonden belastingvoordelen ten 
gevolge van bijvoorbeeld gezinssamenstelling of sociale transfers moeten dus 
noodgedwongen buiten beschouwing blijven. Voor de interpretatie van onze 
resultaten betekent dit dat de inkomens van de zelfstandigen slechts bij benadering 
kunnen vergeleken worden met de Europese armoedegrenzen. 

De inkomens die we op die manier bekomen, vergelijken we vervolgens met de 
armoedegrenzen. We zien in Tabel 9 dat 33 procent van de zelfstandigen in 2006 
onder de armoedegrens valt. Doordat we geen rekening kunnen houden met 
bijkomende individuele belastingvoordelen schetst dat percentage echter een te 
pessimistisch beeld van de realiteit.    

 

Tabel 9: Aantal zelfstandigen onder de armoedegrens  (bedragen in euro) 

  1999 2000 2001 2002* 2003 2004 2005 2006 

Armoedegrens jaarinkomen 
(60% van mediaaninkomen 
na belastingen) 

8.520 8.861 9.295 /  9.313 9.405 9.947 10.328 

Absoluut aantal arme 
zelfstandigen 

91.016 98.695 99.530 / 107.846 113.102 128.241 153.536 

Percentage arme 
zelfstandigen 30,5 31,28 30,29 / 29,18 28,96 30,79 33,1 

* Voor 2002 waren er geen armoedegrenzen beschikbaar bij EU-SILC. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens; armoedegrenzen: EU-SILC 

 

Nieuwe zelfstandigen (0-2 jaar en 3-5 jaar zelfstandige hoofdactiviteit) bevinden zich 
beduidend meer onder de armoedegrens dan hun meer ervaren collega’s, een trend 
die zich vanaf 2004 nog versterkt (zie Figuur 11). De figuur toont eveneens de 
probleemsectoren, waarbij opvalt dat er weinig evolutie doorheen de tijd is. De 
primaire sector vormt de uitzondering met een opmerkelijke daling van het 
percentage “armen” in 2000-2001. 
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Figuur 11: Aantal zelfstandigen onder de armoedegre ns volgens aantal jaren aansluiting en 
sector 

 

 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

Om een preciezer beeld te krijgen van de “echte” armoede onder zelfstandigen gaan 
we na hoelang zij onder de armoedegrens blijven. We beperken ons daarbij tot de 
ruim 276.000 zelfstandigen die in 2006 reeds minstens 7 jaar ononderbroken als 
zelfstandige in hoofdberoep aan het werk waren (zie Figuur 12). 
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Bijna de helft (49 procent) daarvan heeft gedurende die periode minstens eenmaal 
een inkomen aangegeven dat onder de armoedegrens valt. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bedraagt dat percentage zelfs ruim 53 procent (51 procent in 
Antwerpen en 52 procent in Gent). 

Zelfstandigen die zich in een bepaald jaar onder de armoedegrens bevinden, kennen 
daarom echter nog geen armoede. Het inkomen van een zelfstandige kan immers 
sterk schommelen van jaar op jaar. Het is wel aannemelijk te stellen dat 
zelfstandigen van wie het inkomen meerdere opeenvolgende jaren onder de 
armoedegrens valt zich in armoede bevinden. Van diegenen die in 2006 minstens 7 
opeenvolgende jaren een inkomen uit een zelfstandige hoofdactiviteit hadden, 
bevond 15 procent zich minstens zes jaren onder de armoedegrens (17 procent in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en 16 procent in Antwerpen en Gent). Dat is 
ruim 40.000 zelfstandigen in België.    

 

Figuur 12: Aantal jaren armoede (percentage zelfsta ndigen met minstens 7 jaar inkomen in 2006) 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 
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Tabel 10 geeft een gedetailleerd overzicht van het aantal jaren dat zelfstandigen in 
de verschillende sectoren onder de armoedegrens verblijven. Langdurige periodes 
van moeilijkheden (langer dan 4 jaar) vinden we vooral terug in de dienstensector (40 
procent), de horeca (26 procent) en de primaire sector (25 procent). 

 

Tabel 10: Aantal jaren armoede per sector volgens 6 0 procent-norm (zelfstandigen met minstens 
7 jaar inkomen in 2006) 

  
Land - en 
tuinbouw 
en visserij 

Industrie Bouw Handel Horeca 
Vrije en 

intellectuele 
beroepen 

Diensten Totaal 

0 jaar 8.518 22.641 10.272 44.260 2.928 44.030 8.540 141.189 

  6,03* 16,04 7,28 31,35 2,07 31,19 6,05 51,2 

  28,85** 56,3 59,47 51,56 30,61 65,69 32,44  

1-4 jaar 13.663 11.469 5.517 24.328 4.109 15.402 7.197 81.685 

  16,73* 14,04 6,75 29,78 5,03 18,86 8,81 29,62 

  46,27** 28,52 31,94 28,34 42,95 22,98 27,34  

>4 jaar 7.346 6.105 1.485 17.255 2.530 7.595 10.588 52.904 

  13,89* 11,54 2,81 32,62 4,78 14,36 20,01 19,18 

  24,88** 15,18 8,6 20,1 26,45 11,33 40,22  

Totaal 29.527 40.215 17.274 85.843 9.567 67.027 26.325 275.778 

* Rijpercentage. 

** Kolompercentage. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ-gegevens 

 

Ook in andere landen bestaan schattingen over het aantal arme zelfstandigen. In 
landen met een zogenaamd corporatistisch welvaartsregime, waartoe België 
behoort, is gemiddeld 15 procent van de zelfstandigen arm (tegenover circa 6 
procent van de totale werkende bevolking)6. Die verschillen tussen zelfstandigen en 
de werkende bevolking maken al duidelijk dat zelfstandigen kwetsbaarder zijn voor 
armoede dan werknemers. Studies in Canada, Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
wijzen uit dat zelfstandigen drie tot vier keer meer kans hebben om onder de 
armoedegrens te vallen dan werknemers7.   

 

                                                

6 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2004). 
Working Poor in the European Union.  
7 Human Resources and Social Development Canada (2006). When Working is not enough to 
Escape Poverty: An Analysis of Canada’s Working Poor; Social and Cultural Planning Office 
& Central Statistical Office (2001). Armoedemonitor 2001. Den Haag; Meager, N. en Bates, P. 
(2001). The self-employed and lifetime incomes: Some UK evidence. International Journal of 
Sociology, 31(1), 27–58. 
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DEEL 2: KWALITATIEF BEELD VAN ARMOEDE ONDER 
ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS 



 

 

 

36 

 

1. Werkwijze 

 

Aan de hand van individuele gesprekken met vijf zelfstandigen in zware financiële 
moeilijkheden hebben we de armoedeproblematiek van de zelfstandige ondernemers 
ook kwalitatief bestudeerd. Ze verrijken het cijfermatige gedeelte van de studie. De 
zelfstandigen spraken over de oorzaken van hun moeilijkheden en over hun 
problemen. Die twee gespreksonderwerpen komen in dit deel aan bod; we illustreren 
ze met citaten van onze gesprekspartners. We benadrukken dat “uitsluitend” de 
ervaringen van de geïnterviewde zelfstandigen worden weergegeven. 

Tabel 11 geeft een aantal kenmerken van de vijf geïnterviewden. Drie van hen 
kenden een faillissement. Twee geïnterviewden zijn nog steeds actief als 
zelfstandige. 

 

Tabel 11: Kenmerken van de geïnterviewden 

 Geslacht Sector Overname of 
zelf opgericht 

Aantal jaren 
actief als 
zelfstandige 

Situatie 

Praktijkgeval 1 Vrouw Diensten Overname Zeven Faillissement 

Praktijkgeval 2 Vrouw Handel Zelf opgericht Dertig Nog actief 

Praktijkgeval 3 Vrouw Handel Overname Drie Faillissement 

Praktijkgeval 4 Man Diensten Zelf opgericht Twintig Faillissement 

Praktijkgeval 5 Vrouw Handel Zelf opgericht Twee Nog actief 

  

 

2. Oorzaken 

 

Elke geïnterviewde zelfstandige kwam door verschillende oorzaken in zwaar 
financieel onweer terecht. We kunnen de oorzaken rangschikken onder acht 
noemers: 

 

(1) Gebrekkige bedrijfseconomische kennis en ontoereikende 
managementvaardigheden  
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De vrouwelijke zelfstandige in praktijkgeval 1 wijt haar problemen vooral aan 
gebrekkige managementkennis: ‘De grootste fout is geweest dat mijn man en ik niets 
kenden van boekhouding, calculatie, enzovoort. Dat was zeer problematisch bij het 
aanwerven van personeel, want we hadden geen zicht op de personeelskost.’ Ze 
haalt ook ontoereikende managementvaardigheden op personeelsvlak aan: ‘We 
hadden een personeelstekort en hadden geen verstand van personeelszaken. 
Daardoor konden we gemaakte afspraken met klanten al snel niet naleven.’ 

 

(2) Onbezonnen en naïef zakendoen 

In praktijkgeval 1 was er eveneens sprake van onbezonnen en naïef zakendoen. Na 
een paar jaar activiteit als zelfstandige in een overgenomen bedrijf werd er beslist om 
te investeren in een zieltogend bedrijf van een familielid. Ook dat bedrijf is 
ondertussen failliet. De zelfstandige in praktijkgeval 4 verwijst naar zijn 
goedgelovigheid in zijn zakenpartner en naar het feit dat hij door het vele werk geen 
tijd had om die beter te controleren: ‘Ik had het vermoeden dat mijn zakenpartner te 
weinig geld naar mij doorstortte. Ik kreeg echter nooit uittreksels te zien van onze 
opdrachtgever en kon mijn zakenpartner dus moeilijk controleren. Bovendien ben je 
dagelijks vele uren met je werk bezig en doe je maar verder. Anders heb je helemaal 
geen inkomen meer.’ 

 

(3) Geen liefde voor het vak 

Voor een succesvol zelfstandige activiteit is liefde voor het vak een noodzakelijke 
voorwaarde. De onderneemster in praktijkgeval 1 deed evenwel de activiteit van het 
overgenomen bedrijf niet graag. 

 

(4) Hevige concurrentie 

Praktijkgevallen 1 en 2 hebben te kampen gehad met hevige concurrentie: 

‘De finale doodsteek was de vrijmaking van de Europese markt. Daardoor kwamen 
Oost-Europeanen tegen zeer lage kostprijs gelijkaardige activiteiten ontwikkelen in 
ons land.’ 

‘Het grootste probleem is de toenemende concurrentie van de grote ketens, die zeer 
lage prijzen kunnen afficheren.’ 

 

(5) Hoge lasten 

 Praktijkgeval 2 gaat ook gebukt onder de fiscale en administratieve lasten: ‘Door de 
zware fiscale en administratieve lasten kan ik niemand aanwerven; ik moet dus alles 
zelf doen.’ 



 

 

 

38 

 

 

(6) Aanslepende (openbare) werken 

De onderneemster in praktijkgeval 3 kreeg een maand nadat ze een zaak had 
overgenomen af te rekenen met wegenwerken, waardoor haar winkel moeilijk 
bereikbaar werd. Bovendien duurden die werken een half jaar langer dan voorzien. 
Die slechte start heeft ze niet meer kunnen goedmaken. Ook praktijkgeval 5 is het 
slachtoffer geworden van plotse en aanslepende werken: ‘Zeer kort na de opening 
van mijn kledingzaak werd de aangrenzende winkel aan de buitenzijde verbouwd. 
Daardoor was mijn zaak nog nauwelijks zichtbaar. Die werken die eerst maar een 
paar maanden zouden duren, hebben uiteindelijk bijna één jaar in beslag genomen. 
Doordat ik geen tijd kreeg om cliënteel op te bouwen, ontstonden al snel 
betalingsproblemen.’ 

 

(7) Financieel-economische crisis 

Praktijkgeval 3 werd ook nog eens getroffen door de financieel-economische crisis, 
die met zich meebracht dat klanten minder kwamen en minder kochten. 

 

(8) Tegenslagen 

In praktijkgeval 4 maakten tegenslagen de situatie nog erger: ‘De genadeslag is 
gekomen met de aankoop van een tweedehands wagen. Die wagen liet het snel 
afweten, waardoor ik een dure huurwagen diende te nemen. Ik heb een proces 
aangespannen tegen de garagist, die me die tweedehands wagen had verkocht. Ik 
heb dat proces verloren, wat bijkomende financiële gevolgen had.’ 

Ook de onderneemster in praktijkgeval 1 werd kort nadat ze een bestaande zaak had 
overgenomen geconfronteerd met een tegenslag. Een grote klant stapte op, 
waardoor ze een slechte start kende. 

 

 

3. Problemen 

 

Ten eerste kampen de gesproken zelfstandigen met zware financiële problemen:  

‘Ik heb mijn appartement moeten verkopen en slaap nu in mijn winkel.’ 

‘Mijn privévermogen is aangesproken geworden. Dankzij schuldbemiddeling via het 
OCMW ben ik gelukkig niet al mijn persoonlijke spullen kwijt.’ 
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‘Vanaf begin 2010 is mijn zakencijfer terug beginnen stijgen, maar onvoldoende om 
de schulden te kunnen afbetalen. Doordat ik persoonlijk borg sta voor de bankschuld 
is faillissement geen optie.’ 

Armoede is evenwel een meervoudig probleem, dat meer omvat dan financiële 
moeilijkheden. De zelfstandigen in moeilijkheden ervaren ook psychische problemen:  

‘Ik heb ook psychische problemen. Je kan bij niemand terecht. Je kan niet meer naar 
de dokter, want je ziekteverzekering is niet meer in orde. Doordat mijn man nu 
werknemer is geworden, zal de ziekteverzekering vanaf januari terug in orde zijn. Ik 
hoop dat mijn dochter daarvoor niet ziek wordt.’ 

‘Ik plan om binnen enkele maanden terug te gaan werken. Maar solliciteren is 
moeilijk, omdat mijn zelfvertrouwen totaal weg is. Bovendien hebben mogelijke 
werkgevers vooroordelen als ze weten dat je nog betrokken bent in een 
faillissement.’ 

Een paar zelfstandigen vernoemen ook de slechte begeleiding: ‘Je staat er toch 
ergens alleen voor. Als zelfstandige moet je het zelf maar uitzoeken.’ 

Ten slotte kunnen er gezondheidsproblemen rijzen, zoals in praktijkgeval 4: ‘Zes 
maanden nadat ik met pensioen ging, heb ik door alle financiële problemen een 
beroerte gekregen en ben ik in het ziekenhuis beland. Ik heb dan alles opgebiecht 
aan mijn zoon. Uit schaamtegevoel had ik niemand verteld over mijn financiële 
problemen.’  
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DEEL 3: ARMOEDE BIJ ZELFSTANDIGEN - UNIZO-
AANBEVELINGEN 
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1. Een positiever ondernemersklimaat komt iedereen ten goede 

 

Ondernemen is risico nemen. Dat betekent dus dat ondernemerschap slecht kan 
aflopen. En armoede kan een gevolg zijn van ondernemerschap dat gedurende een 
tijd minder goed loopt of helemaal slecht afloopt. Om de gevolgen daarvan te 
verminderen kan de overheid een aantal maatregelen nemen, en hierna formuleert 
UNIZO een aantal voorstellen om dergelijke maatregelen in te voeren of te 
versterken. 

 

Maar nog belangrijker dan ad-hocmaatregelen om zelfstandigen te beschermen 
tegen armoede is dat de verschillende overheden van dit land continu inspanningen 
leveren om het ondernemersklimaat te verbeteren. Eén van de belangrijkste 
bekommernissen van zelfstandige ondernemers is het feit dat ze te weinig 
overhouden van de inkomsten die ze verwerven: de overheid roomt te veel af, de 
lastendruk is te hoog. Bij een recente bevraging van UNIZO (KMO-Barometer, juni 
2010) duidde 64 % van de ondernemers dit aan als een belangrijk tot zeer belangrijk 
probleem. Uiteraard geldt dat ook voor ondernemers die al weinig inkomen 
verwerven en die daarvan dus een zeer aanzienlijk deel zien wegvloeien naar de 
overheid (via de directe belasting, BTW, parafiscaliteit, locale belastingen, …). Een 
verlaging van de belastingdruk voor zelfstandige ondernemers is een belangrijke 
pijler voor de realisatie van een positiever ondernemersklimaat en de vermindering 
van de armoede bij ondernemers. 

 

Een tweede pijler is een vermindering van de complexiteit van de regelgeving. 
Ondernemers lopen vaak verloren in het doolhof van regels en worden bij niet-
naleving ervan snel geconfronteerd met een weinig begripvolle administratie. Een 
administratie die nog te vaak en te snel sanctioneert in plaats van ondersteunend, 
begeleidend en adviserend op te treden. Soms heeft dat sanctionerend optreden 
dramatische gevolgen. Een vereenvoudiging van de regelgeving en een 
veralgemeende adviesaanpak door de administratie zijn dus een tweede belangrijke 
pijler voor een positiever ondernemersklimaat. 

 

Ten derde moet de overheid zich zelf ook nog meer als een betrouwbare partner van 
de zelfstandige ondernemer opstellen. Dat vertaalt zich heel concreet in een 
beperking van de hinder voor ondernemers bij openbare werken of het tijdig betalen 
van facturen aan ondernemers. 
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2. Een goede start voor ondernemers 

 

Een goede Vlaamse wijsheid zegt: ‘Goed begonnen is half gewonnen.’ Die wijsheid 
geldt ook voor startende ondernemers. Al te vaak leiden verkeerde keuzes bij de 
start van de onderneming tot latere problemen. Het Werkgelegenheids- en 
Investeringsplan (WIP) van de Vlaamse overheid speelt daarop in door te pleiten 
voor sterkere startende ondernemers en een sterke cultuur van ondernemerschap. 
UNIZO vraagt om daar versneld werk van te maken door een kwalitatieve 
ondersteuning van startende ondernemers. Ten eerste door startende ondernemers 
te ondersteunen bij de opmaak van hun businessplan en haalbaarheidsplan 
voorkomt men dat startende ondernemers verkeerde beslissingen nemen. Ten 
tweede door een doorgedreven coaching verhoogt men de overlevingskansen van 
een startende ondernemer. Die geïntegreerde aanpak moet de slaagkansen van 
starters verhogen.  

 

Advies en begeleiding van starters zoals voorzien in het WIP zijn opgenomen in het 
Actieplan Ondernemerschap van de Vlaamse regering.  

Overigens besteedt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terecht aandacht aan de 
startende zelfstandige: via een "preactiviteitssteun" kunnen starters een beroep doen 
op een consultant om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Er kan onderzocht 
worden hoe meer kandidaat-starters daar effectief gebruik van maken. 

 

3. Een betere sociale zekerheid voor ondernemers in  nood 

 

3.1. Verbeteringen aan de huidige faillissementsver zekering 

 

Een zelfstandige ondernemer kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een 
faillissementsverzekering en/of -uitkering. Dankzij die faillissementsverzekering 
blijven de rechten inzake kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende 
maximaal vier kwartalen kosteloos behouden. Daarnaast opent men ook recht op 
een maandelijkse uitkering, gedurende maximaal twaalf maanden. De uitkering 
bedraagt 964,55 euro per maand als alleenstaande of 1.258,13 euro per maand 
indien men personen ten laste heeft.  

 

Die faillissementsverzekering is nog steeds vatbaar voor verbeteringen, waarbij 
onder meer volgende aanbevelingen kunnen geformuleerd worden. Ten eerste op 
het vlak van de aanvraag die momenteel moet ingediend worden vóór het einde van 
het kwartaal dat volgt op dat waarin het faillissement werd uitgesproken. Die termijn 
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is voor vele gefailleerden niet haalbaar. Daarom dringt een verlenging van de 
aanvraagtermijn met minstens één kwartaal zich op. Om alle situaties in te sluiten, is 
het mogelijk zelfs wenselijk om de aanvraagtermijn uit te breiden tot het einde van 
het vierde kwartaal. 

 

Ten tweede voorziet de huidige faillissementsverzekering in een uitkering gedurende 
maximaal één jaar (twaalf maanden). Wanneer de gefailleerde gedurende dat jaar 
opnieuw begint te werken en de periode van twaalf maanden dus niet heeft uitgeput, 
heeft hij daar achteraf ook geen recht meer op. Dat moedigt de zelfstandige niet aan 
om snel een nieuwe activiteit te hervatten. UNIZO beveelt daarom aan om de 
ongebruikte maanden achteraf toch nog uitputbaar te maken.  

 

Ten derde heeft elke activiteit die wordt aangevat, ook al gaat het over één dag of 
één week, het verlies van de uitkering van die maand tot gevolg. Ook hier weer wordt 
de zelfstandige er niet toe aangezet om een nieuwe activiteit te herstarten. Volgens 
UNIZO moet een korte activiteit opnieuw verenigbaar gemaakt worden met het 
ontvangen van de uitkering of moet minstens een evenredig deel van de uitkering 
voor de niet-gewerkte dagen betaalbaar worden.  

 

Vervolgens opent de periode waarin de zelfstandige geniet van de 
faillissementsuitkering momenteel geen pensioenrechten. Gezien die mensen het 
reeds zeer moeilijk hebben tijdens hun actieve loopbaan is het niet echt verdedigbaar 
hen ook nog eens in de berekening van hun pensioen te bestraffen. UNIZO beveelt 
dan ook zeer sterk de opening van pensioenrechten aan voor die periode. 

 

Tot slot is UNIZO de mening toegedaan dat de huidige beperking van de duurtijd van 
de uitkering tot één jaar onvoldoende is. Daarom moet onderzocht worden onder 
welke voorwaarden die duurtijd kan worden verlengd.  

 

3.2. Hervorming faillissementsverzekering tot overb ruggingsrecht 

 

Een uitbreiding van de faillissementsverzekering dringt zich op. In september 2008 
lanceerde UNIZO daaromtrent reeds een uitgebreid dossier waarin werd voorgesteld 
om de faillissementsverzekering om te vormen tot een overbruggingsrecht. In de 
programmawet van 22 december 2008 werd vervolgens de wettelijke basis 
gecreëerd om de faillissementsverzekering uit te breiden tot gevallen van 
gedwongen stopzetting en/of overmacht waarbij de zelfstandigen zonder inkomen of 
vervangingsinkomen komen te staan. 
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Die wet moet echter nog uitgevoerd worden en in dat kader stelt UNIZO voor om 
volgende doelgroepen daarin op te nemen. Ten eerste zelfstandigen die slachtoffer 
worden van natuurrampen (aardbevingen, overstromingen, stormen, ...), ten tweede 
zelfstandigen die slachtoffer worden van brand, gaslek, gifwolk, …, ten derde 
zelfstandigen die slachtoffer worden van ongelukken (vliegtuig, vrachtwagen, ...) en 
ten slotte zelfstandigen die geconfronteerd worden met een overlijden van de partner 
en geen recht kunnen openen op een overlevingspensioen. 

 

3.3. Meer sociale rechten bij betalingsproblemen 

 

Zelfstandigen die in de problemen komen, kunnen vaak hun sociale bijdragen niet 
meer betalen. Ieder kwartaal worden op de achterstallige bijdragen intresten 
aangerekend. 

Zo lopen de schulden snel op, ook wanneer de zelfstandigen met hun sociaal 
verzekeringsfonds een afbetalingsplan hebben opgesteld. Daarom beveelt UNIZO 
aan de intresten kwijt te schelden indien de afbetalingsplannen correct worden 
nageleefd. Een interessante denkpiste zou er ook kunnen in bestaan het sociaal 
verzekeringsfonds, na akkoord van het RSVZ, bevoegd te maken voor die 
kwijtschelding. Zo kan er van bij het begin een prikkel geboden worden aan de 
zelfstandige wanneer hij bereid is een afbetalingsplan af te sluiten en dat vervolgens 
ook consequent na te leven. 

 

Verder moet via een uitvoeringsbesluit ook dringend werk gemaakt worden van de 
sinds 2007 wettelijk gecreëerde mogelijkheid voor de sociale verzekeringsfondsen 
om in het kader van een minnelijke aanzuiveringsregeling een volledige of 
gedeeltelijke kwijtschelding van achterstallige sociale bijdragen te aanvaarden. Door 
daar werk van te maken, zou men de slaagkansen van de wet Continuïteit van 
Ondernemingen nog kunnen verhogen. 

 

3.4. De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen 

 

Zowel voor de aanvraag bij als voor de vrijstellingsperiode die door de Commissie 
voor Vrijstelling van Bijdragen kan verleend worden, moet de termijn verlengd 
worden. Concreet vraagt UNIZO dat de Commissie zich zou kunnen uitspreken over 
een bijdrageperiode van twee of zelfs drie jaar voorafgaand aan de aanvraag, terwijl 
dat nu beperkt is tot een periode van één jaar. 
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Daarnaast moeten die vrijgestelde periodes in aanmerking komen voor de 
pensioenberekening. Ook hier worden zelfstandigen in moeilijkheden vandaag 
tweemaal gestraft. Zij kunnen hun bijdragen niet meer betalen (en zo ook geen 
aanvullend pensioen meer opbouwen) en worden nadien nog eens gestraft met een 
lager pensioen. Zoals een werknemer pensioen vormt tijdens periodes van 
werkloosheid of ingeval van sluiting van de onderneming moet ook een zelfstandige 
in dergelijke situaties pensioen kunnen vormen. 

 

4. Een betere preventie- en faillissementsaanpak 

 

Het vermijden van faillissementen indien mogelijk en het beter begeleiden van 
ondernemers naar en bij de afwikkeling van een faillissement kunnen heel wat 
armoede voorkomen. Verschillende instrumenten kunnen volgens UNIZO in die zin 
nog worden geoptimaliseerd. 

 

4.1. Preventief Bedrijfsbeleid 

 

Preventief Bedrijfsbeleid (PBB) is een instrument dat in de schoot van het 
Agentschap Ondernemen aangesproken kan worden om ondernemingen te 
versterken. Het Agentschap Ondernemen zal daarbij een doorlichting van het bedrijf 
begeleiden, waarbij zowel positieve als negatieve punten van de onderneming 
worden geïdentificeerd. Op basis van die analyse kan dan een actieplan worden 
opgemaakt om de zwakheden aan te pakken. Het analysetraject omvat vier fasen: 
sensibilisering, zelfscreening, diagnose en focus op aandachtspunten. Na de 
opmaak van de analyse kan een doorstartplan opgemaakt worden. Dat is een 
systematische manier om maatgerichte oplossingen te formuleren die de continuïteit 
van het bedrijf ondersteunen. Via de KMO-portefeuille kan de helft van de kosten die 
gemaakt worden voor de opmaak van een doorstartplan gerecupereerd worden. Het 
Agentschap Ondernemen wil met Preventief Bedrijfsbeleid uiteindelijk het aantal 
faillissementen verminderen. 

 

UNIZO wil een aantal verbeterpunten formuleren om het instrument Preventief 
Bedrijfsbeleid zoals het vandaag bestaat efficiënter en effectiever te maken. Die 
werden intussen ook grotendeels opgenomen in de Beleidsbrief Economie 2010-
2011. 

 

Ten eerste bestaat vandaag de regel dat wanneer het eigen vermogen van het 
bedrijf lager is dan 50 procent van het bedrijfskapitaal, het bedrijf onder de code rood 
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valt en daardoor niet in aanmerking kan worden genomen voor het Preventief 
Bedrijfsbeleid-instrumentarium. UNIZO wijst er op dat de diagnose van de 
ondernemingen veelal gebeurt op basis van historische gegevens en dat het 
hanteren van de 50 procent-ondergrens niet toelaat een accurate grens te trekken 
tussen gezonde, minder gezonde en ongezonde ondernemingen. UNIZO vraagt dan 
ook dat het gehanteerde criterium geen belemmering zou vormen voor 
steunverlening aan ondernemingen met code rood met het oog op een mogelijke 
revitalisering van het bedrijf.  

 

Ten tweede vraagt UNIZO dat de kamers van handelsonderzoek bij de uitvoering 
van een handelsonderzoek ondernemingen systematisch wijst op de mogelijkheden 
die het Preventief Bedrijfsbeleid-instrumentarium kan bieden.  

 

Ten derde is het belangrijk om in het kader van het Preventief Bedrijfsbeleid 
doelgericht instellingen en kanalen te sensibiliseren die een vertrouwensrelatie met 
ondernemers hebben (boekhouders, financiële instellingen, consultants, …), zodat 
die professionele adviseurs bedrijven kunnen wijzen op het belang van een gezonde 
financiële situatie en de mogelijkheden binnen het Preventief Bedrijfsbeleid. Ook 
moet er op dat vlak een grotere rol voorzien worden voor de beroepsorganisaties, 
zodat sensibilisering op een effectieve wijze kan gebeuren.  

 

Tot slot is UNIZO voorstander om de doelgroep van het Preventief Bedrijfsbeleid-
instrumentarium te verruimen naar de ondernemingen met minder dan 20 
werknemers. Vandaag ligt de focus op bedrijven met 20 tot 100 werknemers, zonder 
daarbij echter bedrijven met minder dan 20 werknemers uit te sluiten.  

 

4.2. De wet Continuïteit van Ondernemingen 

 

De wet Continuïteit van Ondernemingen (WCO) is nu iets meer dan een jaar oud en 
kan zeker op een aantal punten worden bijgestuurd. 

 

In eerste instantie denkt UNIZO aan de figuur van de “ondernemingsbemiddelaar”. 
Die persoon kan de ondernemer in moeilijkheden begeleiden in zijn of haar zoektocht 
naar een afbetalingsplan in het kader van de WCO. De ondernemer die een 
procedure in het kader van de WCO aanvraagt, verkrijgt immers van de rechter een 
bepaalde periode binnen dewelke hij beschermd is tegen tenuitvoerlegging door de 
schuldeisers. Binnen die periode moet de ondernemer dan wel een afbetalingsplan 
zien overeen te komen met diezelfde schuldeisers. De ondernemingsbemiddelaar 
staat in de onderhandelingen over dat afbetalingsplan met andere woorden de 
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ondernemer bij, door met kennis van zaken en vanuit ervaring de onderhandelingen 
in goede banen te leiden.  

 

Vanuit de praktijk wordt duidelijk dat dit geen overbodige luxe is voor de ondernemer. 
Er worden immers wel veel aanvragen gedaan in het kader van de WCO, maar van 
die aanvragen worden nog te weinig afbetalingsplannen goedgekeurd. Dat wil niet 
zeggen dat de ondernemer hier geen goede wil toont, maar vaak schiet het 
afbetalingsplan het doel van de WCO voorbij of blijkt het te moeilijk om een 
overeenkomst te vinden met de betrokken schuldeisers. Volgens UNIZO kan een 
goede ondernemingsbemiddelaar de kans op een succesvolle afloop vergroten.  

 

De kosten voor een ondernemingsbemiddelaar worden momenteel gedragen door de 
ondernemer zelf. Enerzijds spreekt het voor zich dat voor de expertise van de 
ondernemingsbemiddelaar betaald dient te worden. Anderzijds kan dat voor de 
ondernemer in moeilijkheden een extra drempel vormen om een 
ondernemingsbemiddelaar in te schakelen, zeker als er geen duidelijkheid is over de 
hoogte van de kosten. UNIZO stelt voor dat de kosten van de 
ondernemingsbemiddelaar geplafonneerd worden, net zoals dat is gebeurd in het 
kader van de kosten van de gerechtsmandatarissen en voorlopige bestuurders8. 

 

4.3. Faillissementswetgeving 

 

In het kader van de faillissementswetgeving pleit UNIZO voor een betere 
samenwerking tussen de curator, de bevoegde rechter en de ondernemer. De 
curator moet immers slechts eenmaal per jaar een rapport voorstellen over de 
afwikkeling van het faillissement aan de bevoegde rechter-commissaris. De 
gefailleerde ondernemer zelf kan dat verslag weliswaar inkijken, maar moet zich 
daarvoor naar de griffie begeven. Bovendien verloopt de afwikkeling van het 
faillissement verder meestal boven het hoofd van de gefailleerde. Er zijn zelfs 
voorbeelden te vinden waarbij de gefailleerde voorstellen doet aan de curator om 
maximale opbrengst te genereren uit de verkoop van de goederen en de curator daar 
niet op ingaat. Omgekeerd is het zeker niet zo dat de ondernemer steeds op de 
hoogte is van waar de curator mee bezig is.  

                                                

8 Koninklijk Besluit van 30 september 2009 houdende vaststelling van de regels en barema’s 
betreffende de erelonen en de kosten van de gerechtsmandatarissen en van de voorlopige 
bestuurders. 
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UNIZO vraagt dat de gefailleerde op regelmatige tijdstippen zou worden ingelicht 
over de stand van zaken van het faillissement, en in het algemeen nauwer en 
actiever betrokken wordt bij de werkzaamheden van de curator.  

 

5. Geïntegreerde en integrale begeleiding  

 

De Vlaamse overheid doet veel inspanningen om naast de aandacht voor startende 
ondernemingen aandacht te hebben voor de afbouw van de zelfstandige activiteit. 
De uitstroom uit een zelfstandige activiteit, zowel een vrijwillige stopzetting als een 
gedwongen stopzetting ten gevolge van een faillissement, gaat gepaard met veel 
vragen en onzekerheid bij de betrokkenen. Initiatieven zoals Tussenstap, een 
afdeling van Zenitor vzw en een initiatief van UNIZO en Zenito en actief in 
Vlaanderen en Brussel, verdienen dan ook een structurele financiering. In 2010 
werden meer dan 1.200 hulpvragen geregistreerd van (gewezen) ondernemers in 
nood. De Beleidsnota Economie 2010-2011 kondigt een evaluatie aan van de 
beleidsacties naar gefailleerden om te komen tot een meer structureel 
georganiseerde dienstverlening. Ook UNIZO vindt een structurele en geïntegreerde 
aanpak aangewezen en gaat ervan uit dat Zenitor vzw daarin een belangrijke rol zal 
blijven spelen. 

 

Binnen het geheel van instellingen en organisaties die instaan voor de begeleiding 
en ondersteuning vervullen de OCMW’s een belangrijke rol. OCMW’s vervullen de rol 
van laatste opvangnet en spelen een belangrijke rol bij de re-integratie in de 
samenleving. Maar UNIZO stelt vast dat verschillende OCMW-consulenten de 
problematiek van zelfstandigen verkeerd inschatten, in het bijzonder bij 
betalingsproblemen. Dat is evenwel begrijpbaar, aangezien consulenten gevormd 
zijn als maatschappelijk werker en niet als boekhouder en financieel expert. UNIZO 
pleit dan ook voor de mogelijkheid voor consulenten en OCMW’s om een beroep te 
doen op ondersteuning van experts. Die experts zijn soms reeds beschikbaar binnen 
grotere OCMW’s. Tussenstap heeft in 2010 alle OCMW's in Vlaanderen een 
kosteloos opleidingsaanbod gedaan. 219 OCMW's gingen daarop in en ruim 1.000 
OCMW-medewerkers kregen zo een hele dag opleiding over de problematiek van 
zelfstandigen in nood en de mogelijke oplossingen die een OCMW kan bieden. 
Dergelijke initiatieven verdienen opvolging en verdere financiële ondersteuning. 

 

Daarnaast vraagt UNIZO aan de VDAB, de OCMW’s en andere actoren in het 
welzijnswerk om oog te hebben voor het hernieuwd ondernemerschap 
(www.hernieuwdondernemerschap.be). Een gefailleerde in Vlaanderen heeft recht 
op een kosteloos oriënteringstraject van acht uren, waarin hij geholpen wordt met het 
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opnieuw uitbouwen van een beroepsloopbaan. De tweede kans hoeft niet steeds een 
traject als werknemer te zijn. 

 

Ten slotte heeft de Vlaamse overheid al jaren geleden een opening gemaakt voor 
ondernemers die na een faling gebruik willen maken van outplacement ten laste van 
het sociaal interventiefonds van de VDAB. In de praktijk maken slechts enkele 
ondernemers op de duizenden gebruik van die voorziening. Een faling zet dikwijls de 
verhoudingen tussen werknemers en werkgevers op scherp. Het moet mogelijk zijn 
om outplacement zo te organiseren dat de ondernemer in een andere 
outplacementgroep terechtkomt dan de groep die samengesteld is uit zijn gewezen 
werknemers. Enkel die aanpak laat alle deelnemers toe hun energie te richten op 
hun toekomst. 

 

 


