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Oktober 2020 

Profiel van de startende zelfstandigen in Vlaanderen en Brussel 

✓ In Vlaanderen zijn er in 2019 66,1% meer starters dan 10 jaar geleden in 2009. 

In Brussel gaat het om een stijging van 88,7% in deze periode. 

✓ 61,4% van de starters in Vlaanderen in 2019 is een man. In 2009 was dit 60,5%. 

In Brussel respectievelijk 73,4% en 72,1%. 

✓ De gemiddelde leeftijd van een startende ondernemer is 36 jaar. Ongeveer 1 

op 3 is niet ouder dan 29 jaar. 

Voor cijfers over het profiel van startende zelfstandigen (‘starters’) maken we gebruik van data van het 

RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen). Een starter wordt gedefinieerd 

als een natuurlijk persoon die in de loop van het respectievelijke jaar een zelfstandige activiteit heeft 

aangevangen en zich daarvoor heeft ingeschreven bij een sociaal verzekeringsfonds. Help(st)ers 

worden niet meegenomen in de statistieken. 

De focus ligt dus op het individu en niet op de onderneming zoals in de UNIZO Startersatlas1. Het is 

mogelijk dat de starter in het verleden reeds zelfstandige is geweest en nu opnieuw start. Volgens de 

meest recente RSVZ-cijfers waren er in 2019 117.526 starters in België, waarvan 67.041 in Vlaanderen, 

18.403 in Brussel en 28.697 in Wallonië. 

Geslacht 

Van de 67.041 startende zelfstandigen (exclusief helpers) in Vlaanderen in 2019 is 61,4% een man. In 

2009 was dit 60,5%. In vergelijking met 10 jaar geleden zijn vrouwen dus iets minder vertegenwoordigd 

onder de starters. In Brussel gaat  het om aandelen van mannen van 73,4% 2019 en 72,1% in 2009. 

Leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van een startende zelfstandige in België (en de gewesten) is 36 jaar. Kijken we 

naar de verdeling over verschillende leeftijdscategorieën, dan was in 2019 34,5% van alle starters in 

Vlaanderen niet ouder dan 29 jaar. In Brussel gaat het om een aandeel van 36,6%.  

12,0% van de Vlaamse starters is ouder dan 50 jaar en de overige helft (53,5%) heeft een leeftijd tussen 

de 30 en 50 jaar. In Brussel is dit respectievelijk 8,9% en 54,5%. 

 

 
1 In de UNIZO Startersatlas (in samenwerking met UCM en Graydon) ligt de focus op het aantal nieuw opgerichte 
eenmanszaken en vennootschappen. Zie https://www.unizo.be/onderzoek-en-statistiek voor de laatste editie. 

https://www.unizo.be/onderzoek-en-statistiek
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Tabel 1: starters per leeftijdscategorie in Vlaanderen 2019 

Leeftijdsklasse Totaal 

Jonger dan 25 jaar 16,6% 

25-29 jaar 17,9% 

30-34 jaar 16,3% 

35-39 jaar 15,0% 

40-49 jaar 22,2% 

50-59 jaar 8,7% 

60 jaar of ouder 3,3% 

Totaal 100,0% 

 

Tabel 2: starters per leeftijdscategorie in Brussel 

Leeftijdsklasse Totaal 

Jonger dan 25 jaar 15,3% 

25-29 jaar 21,3% 

30-34 jaar 20,2% 

35-39 jaar 15,2% 

40-49 jaar 19,1% 

50-59 jaar 7,0% 

60 jaar of ouder 1,9% 

Totaal 100,0% 

 


