
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

Algemene vergadering van 19 oktober 2017 
The Irish College, Leuven. 

 
 
Aanwezig: J. Beirlant, T., Bruss, C. Bugli, J. De Neve, B. Govaerts, G. Haesbroeck,  M. Hallin, C. Ley, T. 
Loeys, D. Pandaveine, M. Staporek, Y. Swan, J. Teugels, S. Van Aelst, S. Vanbelle, M. Vandebroek, I. 
Van Keilegom, N. Veraverbeke, T. Verdebout, R. von Sachs   
 
Verontschuldigde leden van Board: 
A. Verhasselt (penningmeester); K. Barbé (secretaris); 
C. Croux, M. Rémon 
 
De vergadering wordt geopend om 17u30. 
 
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 13 oktober 2016 

 
Het verslag dat gepubliceerd werd in B-Stat News n°85 van januari 2017 wordt goedgekeurd. 

 
2.  Verslag van de Voorzitter en activiteitenverslag 
 
De voorzitter T. Bruss maakt de balans op van de activiteiten van het jaar 2017, het eerste jaar van 
zijn mandaat als voorzitter. 
 

• De Raad van Bestuur van de Vereniging kwam tweemaal bijeen, in januari en in september  
te Brussel. Tijdens deze vergaderingen heeft de Raad van Bestuur overlegd over o.a.  de 
organisatie van de jaarlijkse conferentie en aanvragen voor sponsoring. Daarnaast hebben 
enkele vergaderingen plaatsgevonden via e-mail voor het afhandelen van de klassieke 
dossiers (sponsoringaanvragen en aanvragen nieuwe leden) en de aanvraag naar koninklijke 
titel. De voorzitter wijst er ook op dat de Board beslist heeft 2 types events te sponsoren: 
“kleinere events” die zonder enige verdere verplichting georganiseerd kunnen worden en 
een “grotere event” dat onder de auspiciën van de vereniging georganiseerd wordt. 

• De voorzitter wenst ook verder in te gaan op opmerkingen van E. Goetghebeur en B. 
Moerkerke (beide Ugent) n.a.v. de afwezigheid van vrouwen in het wetenschappelijk comité 
en het oorspronkelijk wetenschappelijk programma van het congres. In een email verstuurd 
voor de algemene vergadering pleit E. Goetghebeur voor het invoeren van quota om gender 
balance (>30%) te garanderen in samenstelling van wetenschappelijk comité en het 
wetenschappelijk programma, en voor het duo voorzitter/vice-voorzitter. De Board en de 
algemene vergadering erkennen het probleem, maar in de discussie wordt vastgesteld (net 
zoals in de Board Meeting van september) dat wat de Board samenstelling betreft het steeds 
moeilijker wordt om kandidaten te vinden, en dat alle kandidaten steeds strijdloos verkozen 
worden. De GA is dan ook van oordeel dat het opleggen van quota in die optiek voorlopig 
weinig zinvol is omdat iedereen de voorbije jaren gelijke kansen heeft gehad om te 
kandideren. Ook voor de vice-president/president balance lijkt dit in combinatie met het 
taal-evenwicht moeilijk te implementeren. De Board neemt zich echter voor vrouwen 
actief  aan te moedigen zich kandidaat te stellen. Voor de samenstelling van 
wetenschappelijk comité en het programma van BSS-meetings zullen ook geen quota 
vastgelegd worden, maar zal dit als een aandachtspunt binnen het draaiboek voor de 
organisatie van meetings opgenomen worden. 



 
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 niemand aanwezig van de Sectie Biostatistiek. 
 
3. Financieel verslag 
 
De rekeningen van het jaar 2017 worden gepresenteerd.  
 
Op 1 januari 2017 was de stand van de rekeningen 94323 EURO terwijl de stand op 30/9/2017 96295 
EURO bedraagt. De kosten van het congres en sponsoring van verschillende events moeten wel nog 
in rekening gebracht worden. Er wordt opgemerkt dat de laatste 2 meetings van de BVS verlieslatend 
waren, en dat de administratieve kosten voor ondersteuning vanuit UHasselt en ULG sterk zijn 
toegenomen de laatste jaren.  Bovendien is de penningmeester niet aanwezig om enkele inkomsten 
en uitgaven te verduidelijken, wat nog enkele kleine vragen open laat. Bijvoorbeeld, sommige leden 
hebben 5-jaar lidmaatschap betaald. Dit zou de inkomsten opwaarts kunnen doen fluctueren. De 
Vereniging bevindt zich echter in een gezonde financiële situatie.  
 
Het verslag van het jaar 2017 wordt bij stemming unaniem goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering. De rekeningen van het boekjaar 2017 zullen, conform de wet, neergelegd worden bij de 
Griffie. 
 
 
4. Verslag van de secretaris 

 
In 2017 betaalden 197 leden hun lidgeld. Rekening houdend met de 9 ereleden, geeft dat 206 leden. 
In totaal betaalden 129 leden nog niet voor 2017. Reminders worden verstuurd naar de leden die 
hun lidmaatschap voor 2017 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 11 nieuwe leden toegelaten door de Raad van Bestuur, met name: 
 
Beyene Kassu Mehari, Vanden Abeele Carline,  El Idrissi Mohamed, Fissette Laurence, Bievelet Cedric,  
Ghaderinezhad Fatemeh, Mauer Murielle, Van Gremberghe Ineke, Abrams Steven, Adam Cécile en 
Dehaene Heidelinde 

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

Algemene Vergadering, met name:  

 

Blotwijk Susanne, Wolfgang Jacquet, Shaikh Hanif, Hennion Maud, Lories Xavier, Monseur Arnaud en 

Mutsvari Timothy. 

 

De Algemene Vergadering keurt de lijst van nieuwe leden goed. 

 



6. Nieuwe institutionele leden 

Er zijn geen nieuwe institutionele leden in 2017.  
 
  

7. Voorbereiding van de jaarlijkse conferentie 2018 

Voor de organisatie van het volgend congres van de SBS-BVS is de ULG aan de beurt. Davy 
Pandaveine neemt de coordinatie op zich. Het congres zal wellicht terug plaats vinden in de eerste 
helft van oktober.  
 
8. Sponsoring van de SBS-BVS. Stand van zaken 

De voorzitter meldt dat Statistics Belgium ook dit jaar 2480 Euro sponsort, en drukt hiervoor zijn 

waardering uit. 

9. Lidmaatschapsbijdrage voor 2018 – Stemming 
 
De voorzitter wijst op de toenemende kosten en het onveranderd lidgeld sedert meer dan 10 jaar. 
Bovendien zou hij het 5-jaar lidmaatschap willen stimuleren. Daarom stelt hij voor om het jaarlijks 
lidmaatschap te verhogen tot 44 Euro en het 5-jarig lidmaatschap te behouden op 200 Euro. Na 
stemming wordt dit voorstel verworpen. Er wordt wel gesuggereerd om na te denken over 
levenslang lidmaatschap. De Board zal dit voorstel verder onderzoeken. 
 
Bijgevolg stelt de Algemene Vergadering voor het jaar 2018 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.  
 
10.  De Koninklijke Vereniging voor Statistiek 

De voorzitter geeft een overzicht van de hele administratieve procedure en benadrukt het belang van 

het lange bestaan van de vereniging sedert 8 jaren (opgericht 10 maart 1937) en ook in het bijzonder 

de uitstekende historische en huidige reputatie van statistici in Belgie. Hij drukt zijn felicitaties uit aan 

de leden van onze vereniging. 

De voorzitter benadrukt dat de “koninklijke” titel ons is toegekend door de koning in officiele 

diploma’s zonder enige beperking over de precieze plaats waar “koninklijk” in de naam van de onze 

vereniging moet voorkomen. Hij stelt volgende aangepaste benamingen voor de vereniging voor: 

- In het Nederlands: Koninklijke Belgische Vereniging voor Statistiek 

- In het Frans: Societé Royale Belge de Statistique 

- In het Engels: Royal Statistical Society of Belgium 

De Algemene Vergadering stemt unaniem in met deze voorstellen. 



11. Varia 

• De voorzitter informeert de vergadering over de recente ontwikkelingen in de rechtzaak 
tegen collega Andreas Georgiou, voormalig voorzitter van de Hellenic Statistical Authority 
ELSTAT. Volgens de informatie die onze voorzitter bekomen heeft na enkele 
telefoongesprekken met de voorzitter en vice-voorzitter van FENStat, is de essentie van de 
huidige situatie als volgt: Hoewel professionele organisaties in 2013 sterke 
veroordelingsbrieven geschreven hebben en Eurostat haar vertrouwen in de statistieken 
geproduceerd door ELSTAT onder voorzitterschap van Andreas Geourgiou’s hadden deze 
internationale waarschuwingen weinig invloed op een nieuwe veroordeling in Griekenland. 
De Belgische vereniging heeft via de voorzitter haar steun opnieuw verleend aan FENSTAT in 
deze aanklacht. 

 

• Sophie Vanbelle stelt zich als co-editor van de B-Stat newsletter vragen over het nut gezien 
er de laatste jaren nauwelijks bijdragen zijn. Er volgt een discussie, en er wordt  gesuggereerd 
een Facebook-pagina te maken of over een andere inhoud na te denken. De Board zal dit 
verder bekijken op de volgende Board meeting. De voorzitter bedankt Sophie Vanbelle voor 
haar jarenlange inzet. 

 De Voorzitter dankt de Algemene Vergadering en sluit de zitting om 19u10. 


