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TAX SHIFT – ‘NULBIJDRAGE’: ENQUETE BIJ WERKGEVERS EN
ZELFSTANDIGEN
Persbericht

Brussel, 11 oktober 2018.
In het raam van de Tax Shift voerde de federale regering aan het begin van de legislatuur een maatregel in
waarmee een zelfstandige gemakkelijker een eerste werknemer in dienst kan nemen. Dankzij deze
maatregel – de zgn. "nulbijdrage" – kan een KMO of een zelfstandige een eerste werkkracht aanwerven en
tegelijk levenslang vrijgesteld blijven van sociale basisbijdragen op zijn of haar loon.
Dit stelsel werd ingevoerd op 01.01.2016 en is momenteel geldig voor elke eerste aanwerving die vóór
31.12.2020 plaatsvindt. De overheid lanceerde onlangs een nieuwe informatiecampagne om zelfstandigen
nog beter te informeren over de voordelen van de maatregel (https://eerstewerknemer.be/nl/).
IZEO, de beweging die opkomt voor de belangen van zelfstandigen en KMO-zaakvoerders, ondervraagde, in
samenwerking met Partena Professional, ondernemers die al dan niet van deze maatregel gebruik kunnen
maken. De bedoeling was om hun mening en informatieniveau te achterhalen. De resultaten van de
enquête werden vandaag gepresenteerd in aanwezigheid van minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis
Ducarme.
72% van de werkgevers die een eerste werknemer in dienst hebben genomen, is van mening dat de
"nulbijdrage" een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol heeft gespeeld in hun beslissing.
80% van de werknemers die in het kader van de "nulbijdrage" in dienst zijn genomen, kreeg een contract
voor onbepaalde duur en 61% van hen was of is voltijds in dienst.
72% van de werkgevers die op de enquête reageerden, is van mening dat deze maatregel geen of een zeer
geringe extra administratieve last met zich meebrengt.

Bijna de helft van de zelfstandigen die niet van de "nulbijdrage"-maatregel profiteerden, was niet op de
hoogte van het bestaan ervan.
Slechts 30% van de zelfstandigen of KMO-zaakvoerders die geen werknemers in dienst hebben en niet van
deze maatregel hebben geprofiteerd, nam geen werknemer aan omdat de activiteit dit niet rechtvaardigde.
Meer dan een kwart (26%) heeft geen medewerker aangeworven omdat zij niet op de hoogte waren van
deze maatregel.
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Bijna 50% van diegenen die nog geen personeel in dienst hebben genomen, denkt dat deze maatregel hen
zou kunnen overtuigen om dit tegen 2020 toch te doen.
76% van de zelfstandigen die nog geen personeel in dienst hebben genomen, hoopt op een verlenging van
de maatregel na 31/12/2020.
Federaal minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME : "De maatregel van de “nulbijdrage”
heeft al toegelaten om 31.167 jobs te creëren sinds zijn invoering in het kader van de taxshift. De
enquête van Izeo biedt in meer dan één opzicht een interessante kijk op dit succes. Zij toont aan dat deze
gecreëerde jobs tegelijkertijd stabiel (contracten van onbepaalde duur) en kwaliteitsvol (voltijds) zijn. Zij
bevestigt mij ook dat we nog meer zelfstandigen kunnen aanmoedigen om hun eerste werknemer in
dienst te nemen door hen meer te informeren over het bestaan en de modaliteiten van deze maatregel.
En dat is net de bedoeling van de communicatiecampagne en de website www. eerstewerknemer.be, die
vorige maand op mijn initiatief gelanceerd werden."
IZEO Secretaris-generaal Pierre-Philippe Grignard: "Volgens onze enquête is nog steeds een zeer groot
aantal zelfstandigen en KMO-zaakvoerders niet op de hoogte van de inhoud van de maatregel of de
voordelen ervan. Campagnes vanwege overheidsinstanties, ondernemingsloketten en
beroepsorganisaties zijn dan ook bijzonder welkom om de regeling te promoten. Net als de
geïnterviewde werkgevers en zelfstandigen roept IZEO op tot verlenging van de maatregel na 2020. De
enquête toont trouwens aan dat deze maatregel duurzame werkgelegenheid creëert.”

###
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De enquête naar de Nulbijdrage-maatregel vond plaats op 6 september via het web. De opiniepeiling benaderde zelfstandigen en
KMO-zaakvoerders die lid zijn van IZEO of aangesloten zijn bij Partena Professional.
De enquête werd verstuurd naar 1.630 werkgevers aangesloten bij het Sociaal Secretariaat van Partena en die van de maatregel
profiteren of hebben geprofiteerd, evenals naar 34.456 zelfstandigen die aangesloten zijn bij het Sociaal Verzekeringsfonds van
Partena. 545 antwoorden stroomden binnen, waarvan 496 volledig en bruikbaar. Het profiel van de betrokken werknemers is
vastgesteld op basis van alle werkgevers die bij het Sociaal Secretariaat van Partena zijn aangesloten en die bij de maatregel
betrokken zijn.
Vertegenwoordiging van activiteitssectoren: 26% diensten, 24% vrije beroepen, 17% handelszaken, 12% bouw, 13% overige, 8%
horeca.

IZEO
Omdat we ervan overtuigd zijn dat de ontwikkeling van het ondernemerschap de ganse samenleving
ten goede komt, bestaat de voornaamste opdracht van IZEO erin de vrijheid van ondernemen en de
zelfstandige ondernemers te verdedigen, met respect voor onze waarden: verantwoordelijkheid,
openheid, eerlijkheid en politieke neutraliteit.
Op collectief vlak heeft de interprofessionele werkgeversbeweging IZEO tot taak de ontwikkeling van
de activiteit van Zelfstandigen en KMO-Zaakvoerders te bevorderen, hun belangen te verdedigen en
hun eisen te ondersteunen.
IZEO zetelt op federaal niveau in de HRZKMO, evenals in de Sociaaleconomische Raad van het
Brusselse Gewest.
Om zijn doelstellingen te bereiken, nam IZEO de vorm aan van een vzw die duizenden zelfstandigen
en beroepsverenigingen en -federaties verenigt.
www.izeo.be
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