
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

Algemene vergadering van 15 oktober 2015 
Elzenveld Conference Center, Antwerpen. 

 
 
Aanwezig: J. Beirlant,  T. Bruss,  F. De Ridder, E. Fransen, G. Haesbroeck, M. Hallin, N. Hens, C. 
Heuchenne, P. Lambert, L. Lebrun, C. Ley, T. Loeys,M. Remon, Y. Swan, S. Van Aelst,M. Vandebroek,  
A. Verhasselt, R. von Sachs 
Verontschuldigd: A. Albert, K. Van Steen 
 
De vergadering wordt geopend om 17u35. 
 
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 6 november 2014 

 
Het verslag dat gepubliceerd werd in B-Stat News n°72 van januari 2015 wordt goedgekeurd. 

 
2.  Verslag van de Voorzitter en activiteitenverslag 
 
De voorzitter, S. Van Aelst, maakt de balans op van de activiteiten van het jaar 2015, het tweede jaar 
van zijn mandaat als voorzitter. 
 

• De Raad van Bestuur van de Vereniging kwam tweemaal bijeen, op 4 februari 2015 en op 4 
juni 2015, in Brussel. Tijdens deze vergaderingen heeft de Raad van Bestuur overlegd over 
o.a.  de organisatie van de verkiezing van bestuursleden, het officiële adres van de 
vereniging,  lidmaatschap van het International Statistical Institute, de organisatie van de 
jaarlijkse conferentie en aanvragen voor sponsoring. Tom Loeys werd verkozen tot secretaris 
van de vereniging. Daarnaast hebben enkele vergaderingen plaatsgevonden via e-mail voor 
het afhandelen van de klassieke dossiers (subsidieaanvragen en leden). Sinds de vorige 
algemene vergadering heeft de BVS-SBS zijn financiële en morele steun verleend aan 5 
events en enkel morele steun aan 2 events die niet in België zullen plaatsvinden.   
 

Het rapport wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering en decharge wordt verleend aan de 
voorzitter en aan de Raad van Bestuur. 
 

2bis. Verslag van de voorzitter en activiteitenverslag van de Sectie Biostatistiek 

Er is nog geen verslag van de Sectie Biostatistiek beschikbaar. Dit verslag zal voorgesteld worden 
tijdens de bijeenkomst van de Raad van Bestuur. 
 
3. Financieel verslag 
 
De rekeningen van het jaar 2014 worden door Anneleen Verhasselt, penningmeester van de 
Vereniging, gepresenteerd.  
 
Op 1 januari 2014 was de stand van de rekeningen 98.854,87  EURO terwijl het jaar werd afgesloten 
met een bedrag van 104.463,28 EURO op 31/12/2014. De Vereniging bevindt zich in een gezonde 
financiële situatie.  
 



Het verslag van het jaar 2014 wordt bij stemming unaniem goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering. De rekeningen van het boekjaar 2014 zullen, conform de wet, neergelegd worden bij de 
Griffie. 
 
S. Van Aelst merkt op dat de projectoproep die vorig jaar gelanceerd werd weinig resultaat 
opgeleverd heeft. Daarom het de Raad van Bestuur beslist om in de toekomst meer te investeren in 
de jaarlijkse conferentie om zo de prijs voor de deelnemers te drukken, i.h.b. voor de jonge 
onderzoekers.  
 
4. Verslag van de secretaris 

 
In 2015, betaalden 181 leden hun lidgeld. Rekening houdend met de 9 ereleden, geeft dat 190 leden 
op in totaal 331 actieve leden  die in orde zijn met hun lidmaatschap. Volgende week worden 
reminders verstuurd naar de leden die hun lidmaatschap voor 2015 nog niet betaald hebben. 
De leden die in orde zijn met hun lidgeld worden vermeld op de officiële ledenlijst van de Vereniging, 
die conform de wet zal neergelegd worden bij de Griffie. 
 
5. Toelating van nieuwe leden 

 
In het afgelopen jaar zijn 13 nieuwe leden toegelaten door de Raad van Bestuur, met name: 

 
Emilie Barre (IDDI), Françoise Vanderkelen (IWEPS), Gaelle Isaac (EORTC), Romain Jegou (IDDI), Tom 

Reynkens (KU Leuven), Laurent Natalis (ARLENDA),  Koenraad D’hollander (IDDI), Jens Van de 

Weygaert (UGENT), Jestinah Mahachie John (EORTC), Julius Nangosyah (EORTC), Andrea Callegaro 

(GSK Vaccines), Wilfried Bonou (Ulg), Eric Rozet (Ulg). 

Bovendien zijn er nog 7 aanvragen van nieuwe leden die toegelaten worden tijdens de huidige 

Algemene Vergadering, met name:  

 

Tim Bal (UGENT), Christine Cutting (ULB), Yves Dominicy (ULB), Kim Hendrickx (UHasselt), 

Mohammed Ibrahim (UHasselt), Jacob Raymaekers (KU Leuven), Ruth Seurinck (UGENT).  

 

De Algemene Vergadering keurt de lijst van nieuwe leden goed. 

 

Verder hebben 42 leden hun lidgeld van 2014 en 2015 niet betaald. Zij worden persoonlijk 

gecontacteerd. De Algemene Vergadering besluit om de leden die hun lidmaatschap niet alsnog in 

orde brengen, niet meer op te lijsten als leden van de Vereniging. 

Er zijn geen nieuwe institutionele leden in 2015.  
 
  

6. Voorbereiding van de jaarlijkse conferentie 2015 

Voor de organisatie van het volgend congres van de SBS-BVS zijn de statistici van de Université de 
Namur aan de beurt. De conferentie zal plaatsvinden van 12 tot 14 oktober 2016. De conferentie zal 
doorgaan in Hotel Les Tanneurs in Namen. Het nabijgelegen IBIS hotel zal ook gebruikt worden voor 
overnachtingen.    
 
7. Sponsoring van de SBS-BVS. Stand van zaken 



Sinds de laatste Algemene Vergadering heeft de BVS-SBS zijn steun verleend aan verschillende 

wetenschappelijke evenementen: de 1st Belgo-Luxembourg workshop in Probability op 29-30 
januari 2015 aan de Université de Liège, een workshop over “Optimal Stopping” op 10-11 
september 2015 aan de Université Libre de Bruxelles naar aanleiding van het emeritaat van 
Thomas Bruss, een symposium over Big Data op 11 mei 2015 aan de Universiteit Gent, een 
symposium naar aanleiding van de 10de verjaardag of van het Master-na-Master program in 
Statistical Data Analysis op 12 mei aan de Universiteit Gent, de zesde editie van het European 

Statistical Forum (ESF) op 16 November 2015 in Wenen, de International Workshop on 

Psychometric Computing (psychoco) op 18-19 februari 2016 aan de Université de Liège en de 
Ninth French Colloquium on Survey Sampling op 11-14 Oktober 2016 in Gatineau, Québec, 
Canada. 

 
 
8. Lidmaatschapsbijdrage voor 2016 – Stemming 
 
Voor het jaar 2016 stelt de Algemene Vergadering voor het lidgeld niet te veranderen en vast te 
leggen op  
 

− Gewoon lid: 40 EURO 

− Studenten en gepensioneerden: 20 EURO 
 
Bovendien genieten de leden die tegelijk lid worden van BVS/SBS en de Quetelet Society een korting 
van 15 EURO. 
 
Voor de institutionele leden is de jaarlijkse minimale bijdrage 625 EURO.  
 
 
9. Wijziging in de statuten van het geregistreerde adres van de maatschappelijke zetel van de 

vereniging 

We dienen de  statuten  van  de  Vereniging  te  actualiseren  in  verband  met  de  
verandering  van  het  adres  van  de  Maatschappelijke zetel. Hiervoor heeft er  
een Buitengewone Algemene vergadering plaats gevonden op 4 juni  
2015 in Brussel maar het nodige quorum werd toen niet bereikt. Daarom werd  
deze wijziging geagendeerd in de huidige vergadering . 
Ter   herinnering,   de   maatschappelijke   zetel   zal   zich   bevinden   bij   de  
Algemene  Directie  Statistiek- Statistics Belgium.  Hierdoor  zal  de maatschappelijke zetel 
verhuizen  van de Boulevard Simon Bolivar,  30 naar de Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel. 
Dit  nieuwe adres zal aangepast  worden in artikel 2 van de statuten.   
De verandering van de statuten is voorgelegd aan de leden van de Vereniging en werd unaniem 
goedgekeurd. De nieuwe versie van de statuten zal zo snel mogelijk in het Staatsblad worden 
gepubliceerd. 
 
 

10.  Vervanging en verkiezing van vijf leden van de Raad van Bestuur 

Ter  herinnering:  volgende  mandaten  in  de  Raad  van  Bestuur  van  de  BVS-SBS  lopen  af  op  
31  december  2015: namely Céline BUGLI (UCL), Christophe CROUX (KU Leuven, VUB), Filip DE 
RIDDER (Pharmaceutical Industry), Anneleen VERHASSELT (UHasselt), and Rainer VON SACHS 
(UCL). 
 



Vijf  kandidaten  hebben  zich  aangemeld  voor  de  vijf  vacante  plaatsen:  
namely Céline BUGLI (UCL), Christophe CROUX (KU Leuven, VUB), Herbert Thijs (Pharmaceutical 
Industry), Anneleen VERHASSELT (UHasselt), and Rainer VON SACHS (UCL). 
 
In  het  totaal  zijn  62 geldige  stemformulieren  ontvangen  op  het  secretariaat  
van  de  Vereniging.  De  telling  tijdens  de  Algemene  Vergadering  leverde  
volgend resultaat op: 
 
Céline  BUGLI (UCL)     48 stemmen 
Christophe CROUX (KULeuven, VUB),  51 stemmen 
Herbert Thijs (BioCartis NV)    41 stemmen 
Anneleen VERHASSELT (UHasselt)   52 stemmen 
Rainer  VON SACHS (UCL)    48 stemmen 
 
 
De vijf leden die zich kandidaat hebben gesteld, zijn verkozen als lid van de Raad van Bestuur van 
de BVS-SBS voor de periode 2016-2018. 
 

11. Toekomstige activiteiten van de Vereniging 
 
De voorzitter nodigt de leden uit om de webstek van de Vereniging te raadplegen omdat informatie 
over de toekomstige activiteiten van de Vereniging alsook over een aantal andere statistische 
evenementen in België daar te vinden zijn. In naam van de editors van B-Stat News roept de 
voorzitter alle leden op om alle activiteiten op vlak van statistiek aan de editors door te geven. Zij 
kunnen deze informatie dan verspreiden via het meest geschikte kanaal (newsletter, website, email). 
 
 
12.  Varia 
 
Rainer von Sachs laat weten dat recent een positie voor professor werd open verklaard aan UCL. Hij 
vraagt aan alle leden om deze informatie zo ruim mogelijk te verspreiden.  
 
Marcel Rémon vermeldt dat er recent een vergadering plaatsvond met vertegenwoordigers van 
enkele universiteiten om de mogelijkheid voor de oprichting van een gezamenlijke Master in Official 
Statistics te bespreken, die dan een Europese accreditatie kan bekomen (EMOS program). Een 
werkgroep zal opgericht worden om een voorstel uit te werken. 
 
Thomas Bruss geeft aan dat minder van de meer senior leden de jaarlijkse conferentie bijwonen en 
maakt enkele suggesties om ze meer bij de conferentie te betrekken. Ook enkele andere leden 
maken suggesties voor de organisatie van de jaarlijkse conferentie waarmee de organisatoren van de 
Universiteit in Namen rekening mee kunnen houden.   
 
Thomas Bruss vermeldt dat er een gebrek is aan degelijke data verzameling, statistische analyse en 
evidence-based beslissingen in de Belgische en Europese besluitvorming. Hij stelt voor dat de 
Vereniging aan de beleidsmakers op een positieve manier laat weten dat wij hen kunnen helpen.   
Dit zal in het bestuur verder besproken worden. 
 
De Voorzitter dankt de Algemene Vergadering en sluit de zitting om 18u30. 


