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Verslag algemene vergadering 20 oktober 2022 

 

 

 

De jaarlijkse algemene vergadering van de koninklijke Belgische vereniging voor statistiek ging door 

op donderdag 20 Oktober 2022 om 18u15 in Congress center U-residence, campus Etterbeek. 

 

Aanwezig: Tom Loeys (voorzitter), Gentiane Haesbroeck (ondervoorzitter), Kurt Barbé (secretaris), 

Hugus Annoye, Carole Baum, Thomas Bruss, Ronald Buyl, Marc Callens,  Gilles Crommen, Dieter 

Debrauwer, Morine Delhelle, Jan De Neve, Marie Ernst, Elodie Etienne, Anna Kiriliouk, Sophie 

Klenkenberg, Oskar Laverny, Stéphane Lhaut, Catherine Legrand, Dierk Op ’t Eynde,  Eugen 

Pircalabelu, Perseverence Sanieri, Laurence Seidel, Yvik Swan, An Vandebosch, Ingrid Van 

Keilegom, Martina Vandebroeck, Thomas Verdebout 

 

Verontschuldigd: Geert Molenberghs 

 
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 21 oktober 2021  

 
Er werden geen opmerking voor of ter zitting van de vergadering ontvangen. Het verslag werd 
aanvaard. 
 
 

2. Activiteitenverslag van de voorzitter. Stemming 
 
De voorzitter meldt dat er 3 bestuursvergaderingen doorgingen op respectievelijk 17/1, 3/6 en 
16/9. De voorzitter geeft een overzicht van de uitvoering van de belangrijkste activiteiten: 
 

• One-day Symposium: Statistics, Data Science, Artificial Intelligence,… Shaping the Future Together 
 in samenwerking met  FPS Finance en  KPMG (150 participanten) 

• Annual Meeting 20 en 21 Oktober 20 en 21  VUB (90 participanten) 

• Betrokkenheid in Statistiekolympiade (Vlaamse en Waalse jury) 

• Betrokkenheid bij events Fenstats  (The Federation of European National Statistics Societies): 

 ERC funding, International Day for Women in Statistics, data-informed decision making in a pandemic,… 

 
 

3. Financieel verslag. Stemming  
 
De voorzitter geeft het volgende overzicht van het financiële saldo van de RSSB: 

31/12/2021: 93190 EUR 
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15/10/2022: 116648 EUR 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de inkomsten voor het jaarlijks congres reeds in rekening 
werden gebracht, maar dat hiervoor nog veel uitgaven moeten gebeuren.  
 

4. Lidmaatschapsbijdrage voor 2023. Stemming 
 
De algemene vergadering wenst de lidmaatschapsbijdrage voor 2023 niet te verhogen. 
 

5. Voorstel tot uitbreiding van de Raad. Stemming 
 
Het voorstel is als volgt:  

Het aantal leden van de raad van bestuur mag niet meer bedragen dan 20 en de vertegenwoordi-
ging van de Franse en Vlaamse taalgroepen moeten zo gelijk mogelijk zijn, waarbij een maxi-
male afwijking een weergave is op basis van de verhouding 2:1. 

Onder alle omstandigheden: 

Er wordt minstens één functie in de Raad van Bestuur beschikbaar gehouden voor een vertegen-
woordiger van Statistics Belgium, Statistiek Vlaanderen, IWEPS of ISBA. 

- Voor een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven wordt minimaal één bestuursfunctie be-
schikbaar gehouden. 

- Er wordt minstens één bestuursfunctie beschikbaar gehouden voor elke universiteit van België 
die minstens één effectief lid telt  

Er zijn maximaal drie bestuursfuncties beschikbaar voor Statistics Belgium, Statistiek Vlaande-
ren, IWEPS of ISBA, en voor elke universiteit van België die minstens één effectief lid telt in de 
Society. 

 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel. 

 
 

6. Verandering van de statuten: stand van zaken en vorming werkgroep 

Na overleg met Step Entreprendre kwamen volgende zaken naar boven: 

* Nadenken over verschillende soorten leden: 

  -> effectieve leden versus ondersteunende leden 

   (stemrecht bij AV: alleen effectief) 

-> institutioneel lidmaatschap: spookcategorie? 

* Officiële documenten moeten (verlopen) lidmaatschappen bijhouden 

* Toegang voor leden moet niet te licht worden opgevat 

* Belastingdienst wil jaarrekening per burgerlijk jaar. Dit zou een andere timing vereisen AV. 

* Dagelijkse leiding dient preciezer omschreven te worden (voor bv. verantwoordelijkheden van 

Wouter) 

 

Er wordt voor gepleit binnen de mate van het wettelijke de administratieve last niet te veel te 

verhogen nu we deze net wat verlicht hebben. 
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Er wordt voorgesteld een werkgroep te vormen. Er zijn geen geinteresseerden onder de 

aanwezigen. Voormalige voorzitters zouden advies kunnen geven. 

 
7. Elektronische nieuwsletter: meer nieuws van verschillende universiteiten delen 

 
Er wordt voorgesteld een nieuwe elektronische nieuwsletter te lanceren. Deze zou ondermeer 
informatie kunnen bevatten over online seminars georganiseerd aan universiteiten, RSSB leden 
die prijzen winnen, doctoraten,… 
 

8. Verkiezing van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur  
De termijn van 8 leden van de Raad van Bestuur eindigt op 31/12/2022. Er was 1 kandidaat 
voorzitter, 1 kandidaat vice-voorzitter, en 7 overige kandidaten als bestuurslid.  
In totaal werden 61 stemmen uitgebracht. De stemmen waren als volgt: 
 

• Als voorzitter : Gentiane Haesbroeck : 58 stemmen 

• Als vice-voorzitter: Geert Molenberghs: 54 stemmen 

 

• Als bestuursleden: 

 
➢ Cécile Adam: 38 stemmen 

➢ Ronald Buyl: 36 stemmen 

➢ Jan De Neve: 48 stemmen 

➢ Dierk Op ’t Eynde: 36 stemmen 

➢ Yvik Swan: 43 stemmen 

➢ Germain Van Bever: 43 stemmen 

➢ An Vandebosch: 43 stemmen 

➢ Arnout Van Messem: 39 stemmen 

 

De vergadering keurt de nieuwe Raad van Bestuur goed. 

 

 

9. Lidmaatschap en toelating van nieuwe gewone leden  

Huidig bestaat de RSSB uit 230 leden waarvan 122 1-jaar lidmaatschap, 28 5-jaar lidmaatschap, 

58 1-jaar lidsmaatschap RSSB+Quetelet, 13 5-jaar lidmaatschap RSSB+Quetelet, en 9 ereleden. 

10. Voorbereiding van de jaarlijkse conferentie 2022 
 
De UCLouvain bereidt de jaarlijkse conferentie voor die door zal gaan op 19 en 20 oktober 2023 
in Louvain-la-Neuve. 
 

11. Diverse 
 
Geen varia. 
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