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Mondelinge vraag van mevr. Van Offelen: Hulp aan gepensioneerden die een bijkomende inkomstengenererende activiteit willen uitvoeren.
Mevr. Van Offelen verwijst naar haar eerdere tussenkomst hierover en vraagt welke initiatieven de gemeente intussen heeft ondernomen. Sommige gepensioneerden willen graag nog - occasioneel - actief blijven en
een bijkomend inkomen verwerven. Sinds 1 januari 2015 kunnen 65-plusser tot € 6.000 per jaar bijverdienen met
behoud van hun pensioen, zonder sociale lasten. Deze mogelijkheid werd net uitgebreid tot iedereen die zich
inzet in de deeleconomie of het verenigingsleven maar is nog onvoldoende gekend.
Ze vraagt of de gemeente meer kan informeren over deze mogelijkheid, zoals tijdens Job Day, en of deze
doelgroep in contact gebracht kan worden met partners (interimkantoren, verenigingen) die op zoek zijn naar
senioren omwille van hun grote flexibiliteit.
Schepen Lambert-Limbosch deelt het standpunt van mevr. Van Offelen. Dit is vooral nuttig voor vrouwen
omdat zij vaak een klein pensioen (gemiddeld 26% minder) hebben dan mannen omwille van kortere loopbaan,
deeltijds werk, ongelijke lonen, …
Hij stelt zich wel vragen bij de gegrondheid van de aangehaalde defiscalisering. Het lijkt ongepast om gepensioneerden terug naar de arbeidsmarkt te leiden. Dit systeem is er ook gekomen om sportclubs te ondersteunen die hun vrijwilligers willen behouden. Niet alle clubs beschikken ook over dezelfde financiële middelen en het
verenigingsleven is bovendien geen voorstander van deze defiscalisering.
Dit betekent niet dat de gemeente niets moet doen. De gemeentediensten moeten de bevolking blijven
informeren en ondersteunen. De gemeentelijke dienst Pensioenen en het OCMW bieden al talrijke diensten aan
voor minderbedeelde gepensioneerden en men moet de bevolking op voorhand inlichten over de moeilijkheden
waarmee men te maken kan krijgen wanneer men op pensioen gaat.
De schepen is ook van mening dat de laagste pensioenen verhoogd zouden moeten worden.
Mevr. Van Offelen deelt het standpunt van de schepen niet. Men moet gepensioneerden die willen bijverdienen ondersteunen. Dit heeft geen enkele invloed op vrijwilligerswerk van andere gepensioneerden. Voor
mevr. Van Offelen betreft het twee verschillende vragen die beiden legitiem zijn.

