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Clubavond met gastspreker Joris De 
Wortelaer 

“Nieuw statuut van de verenigingswerker” en “De privacy verklaring en de VZW”
Voor onze laatste bijeenkomst in 2018 had Patrick Van Campenhout de heer Joris De Wortelaer als 
gastspreker aangebracht en hij kreeg dan ook de eer om Joris voor te stellen en in te leiden.

LOOPBAAN

Joris is Licentiaat in de rechten (1991), Bijzonder Licentiaat in het Sociaal Recht (1992), en houder van 
diverse postgraduaten waaronder Human Resources Management (UA) en Risk-Management (UA), en 
genoot verder verschillende analoge opleidingen (Financieel Beleid – UA) en Europees Sociaal Recht 
(Bologna).  
Joris was gedurende meer dan 20 jaar human resources manager binnen de financiële sector, met 
eindverantwoordelijkheid inzake sociaal recht, collectieve relaties, compensation & benefits, HR 
finance, aanvullende pensioen en welzijnsbeleid.  
Joris is eveneens assistent aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel, met een focus op 
rechtsmethodologie en sociaal recht. 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Vier	decennia	voor	Panathlon	Interna1onal	Brussel	zijn	voorbij.	Bij	de	start	van	het	werkjaar	2018	
hebben	wij	dit	gevierd	met	een	schiAerende	nieuwjaarsvergadering	op	23.01.2018.	Wijlen	Vic	De	
Donder	en	Paul	De	Broe	mochten	de	Domenico	Chiesa	Award	in	ontvangst	nemen	voor	hun	inzet	
en	volharding	in	de	ontwikkeling	van	de	club.

Op	woensdag	16	januari	had	Panathlon	Interna1onal	Vlaanderen	haar	nieuwjaarsrecep1e	te	Gent.		

2019	kondigt	zich	aan	met	4	vergaderingen	in	het	hotel	Serwir	en	een	jaarlijkse	uitstap in	de	
maand	juni. Het	belooO	weeral	een	druk	werkjaar	te	worden.	

Het	direc1e	comité	en	de	voorziAer	wensen	u	een	gelukkig,	gezond	en	spor1ef	werkjaar	toe	en	
hopen	u	te	mogen	begroeten	op	deze	ac1viteiten.

Met	spor1eve	groeten, Voorzitter Panathlon International Brussel

Jos Vanlerberghe

Woordje van de voorzitter
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SPECIALISATIES

Joris is gespecialiseerd in sociaal recht. Hij behandelt alle facetten van het arbeidsrecht en het 
socialezekerheidsrecht. 
Joris bezit een bijzondere deskundigheid in collectieve relaties, loonoptimalisatie en – beleid, 
ontslagrecht en de rechtstreekse correlatie tussen het strategisch HR-beleid en de sociaaljuridische 
impact. Deze achtergrond verklaart waarom Joris vaak geconsulteerd wordt naar aanleiding van 
strategische HR-projecten en een heroriëntering van het sociaaljuridische management.

PUBLICATIES EN ANDERE ACTIVITEITEN

Joris is auteur van diverse publicaties in het sociaal recht, waaronder “Personeelskosten managen. De 
juridische methodologie”, “Nieuwe vormen van financiële participatie”, “De wet betreffende de 
werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen”, “Roken in de onderneming”, “Het 
rookbeleid in de onderneming”, “De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut”, “De 
werkerscoöperatie”, “Sociale Verkiezingen”. 
Joris is tevens docent sociaal recht bij Syntra Limburg, en was lange tijd verbonden aan de Vlerick 
Management School als docent “Compensation & Benefits”. 
In 2014 ontwikkelde Joris samen met professor Van Limberghen (VUB) een diepgaande studie 
omtrent het toekomstige rechtskader voor de semi-agorale sportbegeleiders. In 2015 bevestigde de 
Minister van Sport in het Vlaamse Parlement dat deze analyse de basis 
vormt voor de toekomstige regelgeving.  
In 2001 deed de federale regering een beroep op Joris om de wet 
inzake werknemersparticipatie uit te werken. Joris schreef 
hieromtrent een diepgaande handleiding, die nog steeds als de 
referentie geldt.

Vooraleer het eerste deel van de lezing aan te vatten, kregen wij een 
bijzonder lekker, typisch winters voorgerecht nl. ragout van wilde 
zwammen, crème van blauwe bes en gebakken eendenlever.

Het thema is bijzonder goed gekozen aangezien de “Wet betreffende de economische relance en de 
versterking van de sociale cohesie” op 18 juli 2018 werd afgekondigd en dit een belangrijke invloed 
heeft op de verenigingswerkingen in de sportwereld. In 2013 werd het statuut van de vrijwilliger 
ingevoerd maar dit loste absoluut niet alles op want zodra de maximumlimiet van 34 euro per dag 
werd overschreden kwam men in de problemen. In 2014 besliste men in Vlaanderen om de limiet op 
500 euro per maand te brengen om het zwart circuit te ontmoedigen. Tijdens het zomerreces in 2017 
opperde de Federale Regering de basisidee dat “iedereen” 500 euro netto mocht bijverdienen. Dit 
werd later wel teruggeschroefd naar enkel personen met een professionele hoofdbezigheid en 
gepensioneerden. 

1. Zo ontstond de “Bijkluswet” gebaseerd op 3 pijlers: 

I. Als verenigingswerker in opdracht van een vereniging                                

II. Als occasionele dienstverrichting aan medeburgers                                    

III. Als dienstverrichter in de “deeleconomie”
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Hierbij geldt 1 gemeenschappelijk kenmerk: het inkomen mag niet boven 510,38 euro per maand, of 
6.130 euro per jaar, komen. Dit alles in tegenstelling met een activiteit als vrijwilliger waar men 
jaarlijks maximum 1.361,23 euro mag verdienen. Bij het overschrijden van dit plafond kunnen juridisch 
grote problemen ontstaan en precies daarom werd de “Bijkluswet” geschreven. 

2. Waar ligt het toepassingsgebied?                                                                     

Zowat alle organisaties en verenigingen die geen winstbejag of commerciële oogmerken nastreven 
kunnen hierop beroep doen. Alle natuurlijke personen die een hoofzakelijke beroepsactiviteit 
uitoefenen (of gelijkgesteld zoals gepensioneerden) kunnen als verenigingswerker worden ingezet en 
dit voor een zeer ruime maar toch gelimiteerde waaier van activiteiten.

3. Een schriftelijke overeenkomst inzake verenigingswerk is verplicht.

4. Qua aansprakelijkheden zijn er grosso modo 2 
mogelijkheden: ofwel is de vereniging aansprakelijk ofwel de 
verenigingswerker die echter grotendeels op bescherming kan 
rekenen via de bijkluswet. Hiertoe is het ook verplicht voor 
organisaties, die verenigingswerkers inzetten, dat zij 2 
verzekeringen afsluiten: één ter indekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid en één ter indekking van de lichamelijke schade 
van hun verenigingswerkers.

5. Elke organisatie dient de welzijnsbescherming na te leven en hiervoor dienen zowel de 
sportclub als de verenigingswerker bepaalde verplichtingen na te leven waarbij het zeer belangrijk is 
dat de medewerker onmiddellijk ageert indien er iets gebeurt.

6. De vergoedingen mogen maximaal 500 euro per maand (+index 510,83 euro) of 6.000 euro 
per jaar (+index 6.130 euro) bedragen. Hierbij dient men voorzichtig en creatief te zijn, want bij 
overschrijding kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn!

7. Er geldt ook een verbod op omzetting van reguliere arbeid, waarbij 2 
beschermingsmaatregelen zijn genomen, nl. een sperverbod en een vervangingsverbod.

8.Er dient een “Elektronische aangifte” gedaan te worden door de organisatie op de website 
www.bijklussen.be

Tot slot van dit eerste gedeelte volgde een resem praktische vragen zoals:

- Is het mogelijk als vrijwilliger en verenigingswerker terzelfder tijd te fungeren? Ja, maar niet 
bij de zelfde club en opletten maximum 7.500 euro per jaar.

- Elektronische aangifte maandelijks corrigeren?

- Mogelijk bijklussen bij verschillende personen?

De overvloed aan vragen werd onderbroken door het opdienen van een overheerlijk, heel copieus 
hoofdgerecht: Fazantenfilet “Archiduc”, safraanpeer en gratin met knolselder en grison.

In het 2de deel van zijn lezing ging Mr. De Wortelaer dieper in op de “GDPR” regeling wat voor veel 
clubs een blok aan het been is en eigenlijk tot absolute “absurditeit” kan leiden! Sinds 25/05/2018 werd 
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de “General Data Protection Regulation” ingevoerd met als doel alle persoonlijke gegevens te 
beschermen. Deze wetgeving is weliswaar belangrijk maar leidt anderzijds ook tot “overconsulting” 
want persoonsgegevens omvat quasi alles! En dit begrip is zo ruim dat quasi alles wat ook verbonden is 
met personen in aanmerking komt! Daarbij is de gegevensverwerking bijna even breed wat bijna 
absurd is!

Als basisprincipes gelden: minimale gegevensverwerking, rechtmatige, behoorlijke en transparantie 
verwerking, garanderen van juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid respecteren, er moet een 
welbepaald doeleinde zijn en er dient een beperkte bewaartermijn te zijn. Voor de clubs geldt een 
stappenplan om hieraan te voldoen:                      

stap 1: bewustzijn van de GDPR 

stap 2: opmaak van de inventaris: gegevens van alle leden                                     

stap 3: wettelijke doeleinden rechtvaardigen                                                              

stap 4: register van de gegevensverwerking: dit is bijna niet te doen                       

stap 5: privacyverklaring: belangrijk dit te publiceren op de website                     

stap 6: antwoorden op vragen van betrokkenen                                                            

stap 7: relaties met derden                                                                                                   

stap 8: aanpak van datalek: als club kan je zo snel mogelijk reageren via 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Na deze mooie uiteenzetting kregen wij nog een bijzonder fijn dessert: kruidenkoek, crèmeux van 
mandarijn en zachte melkchocolade en koffie met versnaperingen.

Ook nu werden nog een hele reeks praktische vragen gesteld en kwam er een boeiende en leerrijke 
interactie tot stand! Uiteindelijk willen wij Mr. De Wortelaer ook nog eens heel nadrukkelijk danken 
voor elk persoonlijk exemplaar van “De Bijkluswet”, dat hij zelf heeft geschreven en overhandigde aan 
alle aanwezigen. 

Alweer een interessante, leerrijke en leuke Panathlonavond en graag nog hartelijk dank aan Patrick 
voor het aanbrengen van deze prima gastspreker! Tot volgend jaar!!!!!  

Voetbalschandaal 
Selectieve verontwaardiging?

Plafonnering van de wedden van CEO’s en verontwaardiging over de ‘riante’ uittredingsvergoedingen 
van politici. Maar waar blijft de verontwaardiging over de hoge transfersommen en perverse 
makelaarspercentages die zelfs bankiers doen blozen in het professioneel voetbal? Waar blijft de 
verontwaardiging over spelerslonen die niet meer in verhouding staan tot de geleverde prestaties en 
over riante oprotpremies van trainers? 
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Duchâtelet, eigenaar van verschillende voetbalclubs deelde vorige week in “De Afspraak” de terechte 
verontwaardiging over fraude en manipulatie van sportwedstrijden. Anderzijds kijkt hij verwonderd op 
als men verwijst naar de exuberante verloningen in het voetbal.

Het zijn dus niet de eigenaars en sportmanagers van de Pro Ligue die matiging en correctie plots 
prioritair zullen stellen. Wat is het probleem? Dat juist zij vertrouwd zijn met het commerciële 
systeem, er vaak hun carrière op gebouwd hebben of er de architect van waren. Ze zien hun rol als 
behoeders van het voortbestaan en goed functioneren van het huidige systeem. Goede prestaties 
verzekeren prestige en daaraan gekoppeld een continue stroom van subsidies, sponsoring, winst. Hoe 
noodzakelijker of belangrijker de sponsoring, hoe aanlokkelijker de winstvooruitzichten. En des te 
meer ze geneigd zijn de mogelijke ethische bezwaren rond de herkomst van de gelden (gokindustrie, 
binnen- en buitenlandse suikerooms?) te vergoelijken.

De commercialisatie van de sport heeft voor zichzelf een bijna onbeheersbare dynamiek gecreëerd. 
Als men ze tracht te reguleren verplaatst het anonieme wereldje van de sportfinanciering gewoon naar 
schaduwzones (zwart geld), soms schaamteloos beroep doende op de autonomie van de sport. 
Blijkbaar is het zo dat de voordelen van de commercialisering en het onmiddellijk eigen gewin aan 
geld en macht, populariteit en waardering de sportieve reflexen verdoven. Niet enkel bij de managers, 
maar ook bij de sponsors, politici, spelers, trainers, en media. Daarom worden ernstige saneringen 
ontmoedigd of tegengehouden. En blijkbaar zijn ook voor de sportconsumenten, die vooral komen 
voor entertainment, de grenzen van het aanvaardbare nog niet bereikt. De pro’s van het 
entertainment, het “wij”-gevoel en het meegenieten van het succes van de eigen club zijn blijkbaar zo 
groot dat ze blind maakt voor misbruiken. Men wil gewoonweg niet horen dat de held eigenlijk een 
oplichter is. 

Dat een en ander nu nog niet duidelijk is, is moeilijk aan te nemen. De spelers hebben heus wel de 
hebzucht van de managers en hun trainers door. De supporters hebben al lang de intenties van de door 
geld geobsedeerde spelers doorprikt en van hun kant beseffen de trainers en managers maar al te goed 
dat spelers enkel nog gemotiveerd worden door geld. 

Vanuit de sportsector moeten we dus geen daadkrachtige en geloofwaardige reactie verwachten. 
Correcties op overdrijvingen en misbruiken moeten blijkbaar altijd van buitenaf gebeuren. Denk maar 
aan het vroeger Bosman-arrest. En ook nu weer blijkt slechts het ontmaskeren van fraude en 
manipulatie van sportwedstrijden door het parket (een publiek geheim) iets in beweging te zetten. 

Als de supporters er zich niets van aantrekken, als de media de supporters hierin volgen en als het 
voetbalmanagement voordeel heeft bij het status quo dan zal men blijven afwachten, stilzwijgend 
negeren en hopen dat de commotie overwaait.

Prof. Dr. Em. Yves Vanden Auweele,

Lid Panathlon 

Lid Logia
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Stipendium 2018 
Plechtige uitreiking van het Stipendium 2018 in de hoofdzetel van Panathlon International

Vlaanderen. Op 12 december 2018 vond de plechtige uitreiking plaats, op de maatschappelijke zetel 
van Panathlon

International Vlaanderen te Brussel, van het Stipendium 2018. Burgemeester, schepenen,

sportfunctionarissen en/of sportmedewerkers van de deelnemende steden en gemeenten waren

aanwezig.

Na de verwelkoming door Willy Pennoit, voorzitter van Panathlon International Vlaanderen en Paul

Standaert, lid van de raad van bestuur van Panathlon International en in die hoedanigheid de

vertegenwoordiger van de internationale voorzitter Pierre Zapelli werden door Paul De Broe,

erevoorzitter van het Stipendium, en de heer Geert Crucke, afgevaardigde van de Natioanle Loterij, 
de

prijzen overhandigd aan de 3 laureaten nl. Antwerpen, Beerse en Sint-Pieters-Leeuw. In zijn

voorafgaandelijke speech gaf Paul De Broe, die aan de wieg stond van de oprichting van het

Stipendium, een toelichting bij de geschiedenis van het Stipendium dat reeds zijn oorsprong vond in

1988 … en steeds projecten bekroonde waarin ethiek en sport hét belangrijkste item waren. Eén van

deze projecten lag aan de basis van het “Steward” gegeven binnen de voetbal.

De Nationale Loterij, die sedert meer dan 30 jaar onze trouwe partner is, hecht veel belang aan ethiek.

De Nationale Loterij kan zich vinden in de link tussen ethiek en sport, nu nét het doel van de

Panathlongedachte.

Daarenboven zet de Nationale Loterij dankzij haar 
spelers de schouders onder cultuur, sport,

wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, 
ontwikkelingssamenwerking en

solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, 
hoe klein ook, maakt een wereld van verschil.

Als grootste mecenas van België spendeert de 
Nationale Loterij een zeer groot deel van de 
opbrengst

van haar spelen aan het financieren van een groot 
aantal maatschappelijke projecten.

De waarden Fair Play en respect, in het bijzonder binnen de sport zijn zeer belangrijke waarden in 
onze

huidige maatschappij. Dit is de reden waarom Panathlon en de Nationale Loterij al een jarenlang

partnership hebben om ervoor te zorgen dat de Panathlongedachte wordt uitgedragen.

De HH. Geert Crucke (afgevaardigde van de Nationale Loterij) en Paul De Broe (erevoorzitter van 
het

�6                                        Nieuwsbrief Pantahlon International Brussel vzw



Jaargang 4; Nr. 1 12 februari 2019

Stipendium) maakten samen de laureaten van het Stipendium 2018 bekend: de ingediende projecten

van Antwerpen, Beerse en Sint-Pieters-Leeuw werden door de diverse juryleden als winnaar verkozen.

In deze jury zaten heel wat specialisten, met betrekking tot ethiek, van onze medewerkende partners:

de Nationale Loterij, ICES, VVSG, ISB, MOEV, Sport Vlaanderen en uiteraard juryleden van alle 
Vlaamse

clubs van Panathlon International Vlaanderen.

Jan Cuypers, coördinator van het project dat het Stipendium 2017 won, gaf meer toelichting over de

verwezenlijkingen van het afgelopen jaar m.b.t. zijn project. Jan verwees naar de waardevolle inbreng

bij de ethiek in de sport in de 3 gemeenten en de eerste verwezenlijking van hun project nl. de 
grootste

Panathlonvlag binnen Europa, 13 mÇ, misschien wel van gans de wereld, die men in Dessel kan

bewonderen. Verder werd er rond deze vlag ondertussen een ‘Wall of Fame’ opgetrokken met 22

topsterren van de 3 gemeenten Dessel, Kasterlee en Retie die ooit Europees en/of wereldkampioen

werden of die een hoge onderscheiding kregen binnen hun sport of een grote verdienste hadden

binnen de sport in het algemeen. Bij deze 22 topsterren horen o.a. Tia Hellebaut, Joël Smets, Bart

Wellens, Celine van Gestel (Volleybalspeelster van het jaar), Julien Cools (Gouden Schoen) en vele

anderen waaronder tevens Paul Van den Bosch (topcoach van diverse topsporters), Victor Swerts 
(CEO

van SOUDAL), Toon Claes (sportdokter) en vele anderen. Als derde luik besprak hij kort het

‘Panathlonboek’ waarin 22 topsportfiguren een korte kijk geven over wat zij over sport denken en

meegemaakt hebben. De uitgifte van het boek zou 
nog voor einde dit jaar kunnen verwezenlijkt

worden. Last but not least gaf hij uitleg over 
‘Panathlon TV’ waarin topsportfiguren daar ook 
hun

kennis, bevindingen als jeugdsporter, waarden en 
historiek zullen meedelen op het scherm. Een

presentatie en verwezenlijking die menig aanwezige 
verrast lieten opkijken.

Willy Pennoit dankte alle aanwezigen, in het 
bijzonder Jan Cuypers met zijn presentatie en

feliciteerde alle laureaten en dankte steden/gemeenten die een project indienden.

Nieuwe sponsor voor Panathlon 
International Brussel 

Vanaf heden zal Guy Mariën, zaakvoerder van “ De Wijnkamer”, kwaliteitswijnen voor de spreker 
schenken. Wij danken van harte Mr. Mariën voor zijn steun naar Panathlon International.
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“De Wijnkamer selecteert, importeert en verkoopt Oostenrijkse 
kwaliteitswijnen.                             	

In het assortiment worden enkel wijnen opgenomen als ze bijzonder verrassen en een meerwaarde 
voor De Wijnkamer betekenen.	

Alle wijnen komen van Oostenrijkse wijnbouwers met een sterk uitgesproken persoonlijke 
wijnfilosofie.	Naast de wijnhandel, heeft De Wijnkamer een degustatieruimte, een gezellige wijnbar, 
waar in een huishoudelijk kader kan genoten worden van een lekker glaasje wijn.	

Door de kleinschaligheid, plaats voor 20 personen in de wijnbar, staan we steeds garant voor een strikt 
persoonlijke bediening.	Onze belangrijkste doelstelling bestaat erin de bezoekers van De Wijnkamer 
te introduceren in de Oostenrijkse wijnwereld en vertrouwd te maken met deze excellente wijnen.	

De Wijnkamer kan worden afgehuurd voor private aangelegenheden of kleinere vergaderingen. 	

De Wijnbar & Wijnhandel zijn enkel open op afspraak”	

Panathlon in de kijker in het Brusselse 
Parlement 

Op 21 en 22 november was Panathlon te gast in het Brussels 
Parlement met als thema, 

“Le sport, l'esprit de l’humanité" een organisatie van Panathlon 
Wallonie-Bruxelles.

Vele prominenten waren aanwezig en verschillende van onze 
directieleden waren ook present. Als spreker konden we Paul 
Standaert en Eric De boever aanhoren. Deze bijeenkomst was 
zeer succesvol.
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Kalender 

Ledenvergadering
19 maart
14 mei

juni
15 juni

Jaarlijkse uitstap

Directiecomité
12 februari

16 april

Werkten mee aan 
deze nieuwbrief 

Jos Vanlerberghe 
Luc Van Landschoot 

Tiene Van Landschoot 
Patrick Van Campenhout 

Patricia Lamberts 
Jelle Vlaeminck 

Yves  Van den Auweele 
Willy Penoit 

Patrick De Poorter

De Wijnkamer 
 

Oostenrijkse kwaliteitswijnen                
Wijnbar – Wijnhandel                              

Kasteelstraat 11, 9200 Dendermonde 
www.dewijnkamer.be 

0478 90 48 40 
 
 


