
 

Verslag algemene vergadering 17 oktober 2019 

Aanwezig: 

 Kurt Barbé (Secretary), 

 Tom Loeys (Vice-President) 

 Thomas Bruss (President) 

en 

Andrea Callegaro, Delclitte Thomas, Geert Verbeke, Martina Vandebroek, 

 Annie Robert, Catherine Legrand, Gentiane Haesbroeck, Catherine 

 Dehon, Germain Van Bever, An Vandebosch, Niel Hens, Christophe Ley, 

 Roel Braekers, Ziv Shkedy, Anneleen Verhasselt, Thomas Verdebout,  Davy 

Paindaveine, Rosselinde Kessels, Marie Ernst, Nathalies Maes,  Laurence 

Seidel, Dierk Op’t Eynde, Koen Knapen, Rainer von Sachs, Eugen 

Pitcalabelu, Yvik Swan, Anna Kiriliouk, Bernadette Govaerts, Fatemeh 

Ghaderinezhad 

De algemene vergadering start om 18:10 

1. Goedkeuring verslag “algemene vergadering van 18 oktober 2018” 

Rainer Von Sachs meldt dat zijn naam verkeerd werd gespeld: Van Sachs wordt 

verbeterd naar Von Sachs. 

2. Mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter wenst de collega’s van de universiteit Luik te bedanken voor hun 

inspanning die de zichtbaarheid van de vereniging verbeterde in het bijzonder 

wat de Google zoekmachine betreft. De voorzitter drukt zijn dank uit naar de 

leden die door het goede wetenschappelijke werk en diens bijdragen tot de 

statistiek een positieve impact leveren tot het welbevinden van de vereniging 

binnen België. 

De voorzitter onderhield een telefonisch interview met generaal Vandeveld 

(Hoofd koninklijk huis van ZM koning Philippe en haar verbindingspersoon voor 

wetenschappelijke contacten). De beschrijving van de historiek van onze 

vereniging ontving appreciatie. Hij argumenteerde dat men zich niet voldoende 

van deze historiek bewust is, opdat hij adviseert dat de leden van de vereniging 

zich zouden inspannen in adviescommissies om het beleid in België te 

faciliteren waar mogelijk. 



 

De voorzitter ontving een email van een lid van de vereniging dat we rekening 

moeten houden met de UBO-registratie (https://financien.belgium.be/nl/E-

services/Ubo-register). Er werd geen officieel schrijven ontvangen. Anneleen 

Verhasselt merkt op dat officiële briefwisseling ontvangen wordt op de 

hoofdzetel van de vereniging die zich bevindt in “Statistiek België”. Hoewel de 

deadline hiervoor 30 september was, kan de registratie vervolledigd worden 

voor het einde van dit jaar. Tom Loeys startte de registratie reeds op. 

Schatbewaarder Ziv Shkedy verklaart om de registratie te vervolledigen per 31 

december 2019. 

3. Financieel verslag door de schatbewaarder  

Naar het einde toe van 2018, bedroeg de financiële balans van de vereniging 

97155,98 euro verspreid over twee bankrekeningen. Ter zitting, meldde de 

schatbewaarder dat dit bedrag toenam tot 107013.6 euro.  

3.1 Duurzaam financieel beheer 

De voorzitter vat zijn voorstellen samen die hij eerder dit jaar aanbood aan het 

bestuur (en via B-StatNews) opdat een gezonder financiëel beleid zou mogelijk 

gemaakt worden. Hierbij achtte hij het opportuun te investeren in onroerend 

goed, goud of zilver (30 tot 50 procent) om een hoger rendement te bekomen 

dan de beperkte rentevoet op een spaarrekening.  

Tijdens de daaropvolgende debatten, stemde het bestuur hier niet mee in 

aangezien een dergelijke investering ingaat tegen de geest van een 

academische vereniging. De voorzitter roept haar leden op om voorstellen in te 

dienen ten behoeve van een goed financieel beleid consistent met de 

doelstellingen van een wetenschappelijke vereniging. Na een tweede discussie 

bleef de meerderheid van het bestuur bij haar initiële standpunt waarop dit 

aspect verder afgehandeld zal worden door het bestuur.  

3.2 Wetenschappelijke domeinen van de vereniging 

Een kleine discussie ter zitting riep op om de deuren te openen naar 

nieuwkomers van de statistiek zoals machine learning, artificiële intelligentie 

en data mining. Dergelijke nieuwe leden kunnen aangetrokken worden door 

een wetenschappelijke bijeenkomst te organiseren voor dat specifieke publiek. 

Een tweede voorstel verwees naar de huidige website die aan verjonging toe is 

zowel wat haar presentatie als het management systeem van de 

ledeninformatie betreft. 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register


 

4. Approval of the members applied in 2019  

De secretaris van de vereniging geeft een overzicht van de nieuwe aanvragen 

tot lidmaatschap. In totaal werden 15 nieuwe aanvragen ontvangen. Van deze 

15, waren 11 aanvragen volledig terwijl voor 4 een onvolledige aanvraag werd 

ingediend of louter een betaling werd ontvangen zonder een effectieve 

aanvraag. 

Aangezien de onvolledige aanvragen afkomstig zijn van medewerkers van twee 

bedrijven die een vertrouwde partner zijn van onze vereniging, gaat de 

algemene vergadering akkoord om alle 15 aanvragen goed te keuren. De 

emailadressen die ontbreken bij de 4 onvolledige aanvragen worden vervangen 

door het algemeen emailadres van hun bedrijf. 

Name 
Applicant Affiliation Email Gender 

Highest 
relevant 
degree Endorser1 Endorser2 

Alexandre 
JACQUEMAIN UCL alexandre.jacquemain@uclouvain.be  M Msc. Statistics Bertrand A. Bugli C. 

Aurélie 
Bellanger 

GlaxoSmith 
Kline aurelie.m.bellanger@gsk.com F 

Msc. Statistics 
and 
computing 
sciences Francois N.  Bievelet C. 

Jean-Laurent 
Ichanté 

GlaxoSmith 
Kline Jean-Laurent.x.Ichante@gsk.com M 

Msc. 
Biostatistics Taverne C. Francois N. 

Laurent Helle 
GlaxoSmith 
Kline Laurent.x.helle@gsk.com  M 

Msc. 
Biostatistics Bievelet C. Baclin A. 

Jose Parra 
GlaxoSmith 
Kline           

Magalie 
Caubet 

GlaxoSmith 
Kline Magalie.Caubet@gsk.com  F 

Msc. Applied 
Math and 
Social 
Sciences ? ? 

Pissoort 
Antoine 

Pharmalex 
Belgium belgium@pharmalex.com  M Msc. Statistics 

Hennion 
M. Lorries X. 

Filatenkova 
Milana 

Pharmalex 
Belgium         

Tumolua 
Olympia 

Pharmalex 
Belgium olympia.tumolva@pharmalex.com  F 

Msc. 
Biostatistics 

Hennion 
M. Lorries X. 

Hubin Pierre 
Pharmalex 
Belgium pierre.hubin@pharmalex.com  M 

Msc. 
Chemistry 

Mousseur 
A. Munda M. 

Tendong 
Wilson 

Pharmalex 
Belgium         

Craens 
Domien Ugent Domien.Craens@Ugent.be  M 

Msc. 
Mathematics Ley Ch. Clement L. 

Annoyes 
Hugues UCL hugues,annoyes@uclouvain.be M Msc. Statistics 

Von Sachs 
R. 

Heuchenne 
C. 

Niyigena 
Emanuel UCL info-sta-actu@uclouvain.be  M Msc. Statistics 

Von Sachs 
R. 

Govaerts 
B. 

Sophie 
Klenkenberg Uliège s.klenkenberg@uliege.be  F 

Msc. 
Mathematics 

Haesbroeck 
G. Ernst M. 

mailto:alexandre.jacquemain@uclouvain.be
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mailto:Magalie.Caubet@gsk.com
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mailto:olympia.tumolva@pharmalex.com
mailto:pierre.hubin@pharmalex.com
mailto:Domien.Craens@Ugent.be
mailto:info-sta-actu@uclouvain.be
mailto:s.klenkenberg@uliege.be


 

 

5. Verkiezingen dagelijks bestuur  

Ter herinnering : het mandaat van de volgende leden van het dagelijks bestuur 

van de RSSB loopt af op 31 december 2019 : Ariel Alonso Abad (KU Leuven), 

Kurt Barbé (VUB), Thomas Bruss (ULB), Erik Fransen (UA), Niel Hens (UHasselt, 

UA), Tom Loeys (UGent), Dierk Op ’t Eynde (FPS Finances), Marcel Rémon 

(Namur) en Yvik Swan (ULG). 

 

Negen kandidaten stelden zich kandidaat voor de negen vacante plaatsen : Kurt 

Barbé (VUB), Erik Fransen (UA), Gentiane Haesbroeck (ULiège), Niel Hens 

(UHasselt, UA), Tom Loeys (Ugent), Dierk Op ‘t Eynde (FPS Finances), Yvik Swan 

(ULB), Germain Van Bever (UNamur) en An Vandebosch (Johnson & Johnson).  

Er werden in totaal 14 stemmen ontvangen met volgende overzicht per 

kandidaat: 

Tom Loeys   14 stemmen 

Gentiane Haesbroeck 14 stemmen 

Kurt Barbé   8 stemmen 

Erik Fransen   11 stemmen 

Niel Hens   12 stemmen 

Dierk Op ‘t Eynde  8 stemmen 

Yvik Swan   11 stemmen 

Germain Van Bever 11 stemmen 

An Vandebosch  12 stemmen 

Verder was er een stemformulier waar volgende kandidaten naar voor werden 

geschoven voor het dagelijks bestuur: Thomas Verdebout, Johan Segers and 

Christophe Ley. 

De 9 kandidaten die kandidaat waren zijn dus verkozen als leden van het 

dagelijks bestuur voor de periode 2020-2022 te beginnen vanaf 1 januari 2020. 



 

De voorzitter en vice-voorzitter werd nog niet bevestigd tijdens de algemene 

vergadering. De voorzitter ontving een schrijven van enkele leden die 

opmerkten dat volgens de statuten het nieuwe bestuur de voorzitter en vice-

voorzitter dient te kiezen uit haar bestuursleden. 

Als persoon belast met het dagelijks bestuur wordt Martine Hasevoets vanaf 1 

januari 2020 vervangen door Sylvia Borremans. 

6. Jaarlijkse bijeenkomst rBSS meeting 2020: voorbereiding 

ULiège neemt de organisatie van de volgende bijeenkomst op. Gentiane 

Haesbroeck meldt dat de registratie voor het congres volgend jaar elektronisch 

zal verlopen met de optie om automatisch het verblijf te boeken. De datum 

voor de volgende bijeenkomst is voorzien in dezelfde periode als dit jaar. 

7. Lidmaatschapsbijdragen 2020 

Het dagelijks bestuur wenst geen aanpassing van de lidmaatschapsbijdrage 

door te voeren naar volgend jaar toe. 

8. Verzoek tot sponsoring door de vereniging 

Catherine Vermandele (ULB) verzoekt een financiële ondersteuning voor het 

twee-jaarlijkse statistiekcongres rond “stemmen”. Er worden ongeveer 200-300 

deelnemers verwacht voor: 11e Colloque International Francophone sur les 

sondages (14-16/10/2020) 

Mohamed Salmouni (ICHEC Brussels Management School) verzoekt een 

financiële ondersteuning voor het symposium (januari 17-21 2020 - a 

vingtième  conférence d'Extraction et Gestion des Connaissances en janvier 

2020 (EGC 2020)). Het congres trekt onderwerpen aan uit machine learning. 

9.1  Groepering van Young Statistician group of Europe (YSE) 

De voorzitter ontving een voorstel ter organisatie van een “Young Statistician 

group of Europe”. De algemene vergadering wenst geen opdeling van haar 

leden in twee leeftijdsgroepen zodat de algemene vergadering de aanbeveling 

maakt aan het bestuur om twee jonge leden (Nederlandstalig en Franstalig) uit 

te nodigen deel te nemen aan vergaderingen van het bestuur. 

9.2 Adviesorganen van de vereniging 

De voorzitter rapporteert over de oprichting van adviesorganen. Deze zullen 

geen officiële doelstelling beogen maar dragen de geest uit van de vereniging 



 

naar de maatschappij toe wat op haar beurt de vereniging in een goed daglicht 

zet. 

a) Volksgezondheid: Annie Robert neemt de taak op deze te organiseren 

(samen met 5 leden). 

b) Milieu en ecologie: Thomas Bruss en Rosselinde Kessels verkennen 

mogelijkheden. Zonder kandidaat zal Thomas Bruss het voorzitterschap voor 

een jaar waarnemen. 

c) Transport en mobiliteit: Luc Lebrun neemt de taak op deze te organiseren. 

d) Fiscaliteit en fraude: Dierk op’t Eynde verkent mogelijkheden deze te 

organiseren en als voorzitter optreden. 

10. FENStat lidmaatschap. 

Indien de vereniging lid wenst te blijven van FENStat dan is een financiële 

bijdrage nodig. A minimale bijdrage van 100 euro is nodig – hoewel er verwacht 

wordt vanuit FENStat dat deze bijdrage proportioneel is aan de grootte van de 

vereniging en de bevolkingsgrootte. 

De discussie zal verder gevoerd worden door het dagelijks bestuur. 

11. B-STAT News: nieuwe redacteur  

B-STAT newsletter wordt volgens de statuten van de vereniging minstens 

jaarlijks gepubliceerd. De algemene vergadering stelt echter voor om deze 

statuten te wijzigen opdat de B-STAT newsletter zou beëindigd worden door 

een gebrek aan interesse. Bovendien zorgt dit voor een besparing t.a.v. druk- 

en verzendkosten. De algemene vergadering is immers van mening dat de 

nieuwsbrief geen bijkomende meerwaarde heeft bovenop een vernieuwde 

website waar alle informatie beschikbaar moet zijn.  

12.  Database RSSB: STAVAZA 

De databank voor de ledeninformatie is gezamenlijk voor zowel de rBSS alsook 

de Quetelet vereniging. De website, lidmaatschapaanvragen alsook beheer van 

de ledeninformatie moet geïntegreerd worden in één nieuwe website. Een 

werkgroep bestaande uit Niel Hens, Tom Loeys and Kurt Barbé bekijkt de 

mogelijkheden om deze doelstellingen te verwezenlijken. 



 

13.  Verzekering ter bescherming van de rSSB leden tijdens diens opdrachten 

De voorzitter stelt voor om een verzekering af te sluiten ten behoeve van de 

bestuursleden opdat zij beschermd worden in geval van geleden schade tijdens 

een officiële opdracht voor de vereniging. 

14. Varia 

Geen bijkomende punten worden aangereikt. 

Algemene vergadering wordt gesloten om 19:20. 


