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VERSLAGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN 

 

Algemene Vergadering van 14 februari 2007 

om 17u15 in de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Namen 

 

 
Aanwezigen: A. Albert (Président), P. Goos, G. Haesbroeck, J. Hardy, 

    M. Noirhomme, M. Remon, Ch. Ritter. 
 
Verontschuldigd: M. Aerts, L. Bijnens, P. Dagnelie, U. Einmahl, M. Hallin, 

           P. Janssen, Ph. Lambert, J.P. Rasson, D. Renard,  
           A. Robert, D. Van den Poel, R. von Sachs. 

 
De vergadering wordt geopend om 17h30. 
 

1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 22 

februari 2006 
 

Het verslag dat gepubliceerd werd in B-Stat News N°37 van mei 2006 
wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 

2. Verslag van de Voorzitter en activiteitenverslag 
 
De voorzitter A. Albert maakt de balans op van de activiteiten van het jaar 

2006, het tweede jaar van zijn mandaat als voorzitter.  
 
– De Raad van Bestuur van de Vereniging kwam driemaal samen in het 

jaar 2006 ; respectievelijk op 29 mei, 4 oktober en 6 december 2006, in 
het NIS te Brussel. De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om 
– in naam van de Raad van Bestuur – het NIS te bedanken voor de 
geboden gastvrijheid, ondanks de diepgaande wijzigingen binnen de 
schoot van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO en 
Middenstand (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie).  

 
– Het ledenaantal van de Vereniging bedraagt momenteel 320. In 2006 

zijn 23 leden verwijderd van de ledenlijst wegens het niet betalen van 
hun jaarlijkse bijdrage. In de loop van 2006 zijn 33 nieuwe leden 
toegetreden tot de Vereniging en op de algemene vergadering van 14 
februari 2006 zijn daar nog 7 nieuwe leden bijgekomen; dit resulteert in 
40 nieuwe leden tijdens 2006. Verder zullen leden die zich niet in orde 
stellen met het betalen van hun bijdragen verwijderd worden van de 
ledenlijst. De regels in verband met VZW’s zijn strikt geworden en het 
is belangrijk voor de Vereniging om de reglementen strikt te 
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respecteren, zoals is aangegeven door de Voorzitter in zijn editoriaal 
"Membership is important", dat gepubliceerd is in  B-Stat News van 
januari 2007. De voorzitter houdt er ook aan om de secretaris van de 
Vereniging, Gentiane Haesbroeck, te bedanken voor het vele werk dat 
zij in het voorbije jaar voor de Vereniging deed. 

 
– In 2006 zijn er drie nummers verschenen van B-Stat News (N°36, 37 et 

38). Het eerste nummer van 2007 van B-Stat News (N° 39) is zopas 
verschenen en is verstuurd naar de leden. De voorzitter drukt zijn 
erkentelijkheid uit ten aanzien van de uitgevers Olivier Thas (UGent) et 
Sophie Vanbelle (ULg) voor de redactie van de bijdragen voor het 
tijdschrift. De voorzitter dringt bij de leden aan om bijdragen te blijven 
leveren voor B-Stat News. In het laatste verschenen nummer is voor het 
eerst de nieuwe rubriek "News from our members" opgenomen. Het doel 
van deze nieuwe rubriek is nieuws omtrent de leden van de Vereniging 
te rapporteren (adreswijzigingen, verandering van functie, professionele 
of academische promoties); deze berichtgeving is analoog aan wat 
gebeurt binnen andere wetenschappelijke verenigingen. We stellen 
tegenwoordig vast dat de mobiliteit van onze leden groot is, recent 
vertrokken bijvoorbeeld een aantal statistiekers uit de 
onderzoeksafdeling van Eli Lilly (Mont-Saint-Guibert) omdat deze 
afdeling werd gesloten. 

 
– De webstek van de Vereniging wordt onderhouden door Laurence 

Seidel (ULg). Met veel zorg speelt zij interessante informatie door aan 
de leden omtrent wetenschappelijke bijeenkomsten, jobaanbiedingen, 
zomercursussen, enz. De leden van de Raad van Bestuur danken haar 
voor het efficiënt werk.  

 
– De 14de jaarlijkse bijeenkomst van de BVS-SBS is op 12 en 13 oktober 

gehouden te Houffalize in het mooie kader van de site "Ol Foss d'Outh". 
De organisatie was in  handen van de statistici van de UCL. De 
voorzitter houdt eraan om een speciaal woord van dank te richten aan 
Bernadette Govaerts en Christian Ritter, de twee trekkers van het 
organisatiecomité. De bijeenkomst telde 142 deelnemers waarvan 63 
studenten, 48 deelnemers van de universiteiten en 31 deelnemers uit de 
privé of andere organisaties. De bijeenkomst werd andermaal – en met 
succes -  georganiseerd in samenwerking met de Quetelet Society, de 
"RSS-3CC local group" en b-ENBIS. De bijeenkomst voor jonge 
statistici, die voor de eigenlijke bijeenkomst georganiseerd werd op 11 
oktober, telde 60 deelnemers en was een groot succes. Vrijdagnamiddag 
was er de keuze tussen een workshop en een recreatieve boswandeling. 
De voorzitter dankt alle leden van de UCL die betrokken waren bij de 
organisatie van de 14

de
 bijeenkomst van de BVS-SBS. Nadat de FUNDP 
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onvoorzien het engagment om de bijeenkomst te organiseren niet kon 
waarmaken, was voor de UCL de tijd om de organisatie rond te krijgen 
erg kort. Het wetenschappelijk programma was erg gevarieerd met 
themata als data mining, steekproeftechnieken, niet-parametrische 
regressie en statistische methoden in de epidemiologie.  

 
– De organisatie van de 15de bijeenkomst is in handen van de statistische 

ploeg van de Universiteit Antwerpen (StatUA – Forum for Statistics and 
Applied statistics) onder leiding van Peter Goos. De bijeenkomst gaat 
door op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2007 in het Crowne Plaza 
Hotel in Antwerpen. Ook deze keer zal de bijeenkomst voorafgegaan 
worden door een namiddag voor de  jonge statistici (op donderdag 18 
oktober 2007). 

 
– Conform de wens van de Raad van Bestuur, uitgesproken tijdens de 

Algemene Vergadering van 2005, heeft de BVS-SBS in 2006 
sponsoring voorzien voor de namiddag van de jonge statistici tijdens de 
bijeenkomst in Houffalize. Deze sponsoring wordt ook voorzien voor de 
bijeenkomst van 2007 in Antwerpen. 

  
– De financiële situatie van de Vereniging is gezond. De voorzitter dankt 

Marc Aerts (schatbewaarder) et Hilde Wijnen (UHasselt) voor hun 
efficiënt werk.  

 
– In 2006 bleven de BVS-SBS en haar leden erg actief niet alleen in 

België maar in gans de wereld. De voorzitter verheugt zich hierover. 
 
Vooraleer de bijeenkomst te beëindigen spreekt de voorzitter, in naam van 
de leden van de Raad van Bestuur, het medevoelen uit ten aanzien van Prof. 
Jean-Paul Rasson die momenteel gehospitaliseerd is. Hij wenst hem een 
spoedig herstel toe.  
 

2bis. Verslag van de voorzitter en activiteitenverslag van de sectie 

Biostatistiek 
 
De activiteiten van de sectie ‘Biostatistiek’ tijdens het jaar 2006 zijn de 
volgende. 
 
− De Sectie organiseerde, co-organiseerde of steunde de volgende 

activiteiten : 

− Twee leden van de Raad van Bestuur van de Sectie, B. 
Boulanger et P. Lambert, vertegenwoordigers uit resp. de 
industrie en de academische wereld, zijn aan het einde van hun 
mandaat gekomen. Daarom werden in juni 2006 verkiezingen 
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georganiseerd. C. Legrand  (Merck Sharp & Dohme) en A. 
Robert (UCL) zijn verkozen. Volgens het intern reglement van 
de Sectie zal A. Robert binnen twee jaar president worden 
omdat hij de meeste stemmen behaalde.  

− De Sectie heeft Y. Jemiai PhD (Cytel, USA) uitgenodigd voor 
het geven van een uiteenzetting omtrent het gebruik van ‘East 
Software’ (version 4). Deze demonstratie, georganiseerd bij  
UCB (Braine l’Alleud) op 14 juni 2006 werd gevolgd door een 
discussie. 

− De Sectie heeft naar aanleiding van de bijeenkomst van de 
BVS-SBS in Houffalize (oktober 2006) een sessie ‘biostatistiek’ 
georganiseerd Dave Collett (UK Transplant) was uitgenodigd 
spreker. 

 
− Geplande activiteiten    
  

− Uitnodigen van een spreker (Carlotta Sacerdote, de l’Université 
de Turin) en de organisatie van een sessie ‘biostatistiek’ tijdens 
de volgende jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging in 
oktober 2007 te Antwerpen. 

− De andere activiteiten zullen medegedeeld worden in de loop 
van het jaar. 

 
− Financieel rapport: de stand van de rekening bedraagt 4300 € (eind 

januari 2007). 
 

Deze rapporten worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering en 
decharge wordt verleend aan de voorzitter van de Sectie en aan de Raad van 
Bestuur. 
 

3. Financieel verslag 

 
De rekeningen van 2006 worden voorgesteld en vertonen een batig saldo 
van 3055 €.  
 
Gezien de stand van de rekeningen op 31/12/2006, er is een batig saldo van 
81786,06 €, kan men besluiten dat de BVS-SBS zich in een gunstige 
financiële situatie bevindt. 
  
Het verslag wordt bij stemming unaniem goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering.  
De rekeningen zullen, conform de wet, neergelegd worden bij de Griffie. 
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4. Verslag van de secretaris 
  

In 2006, betaalden 276 leden hun lidgeld. Deze leden staan vermeld op de 
officiële ledenlijst van de Vereniging, die – conform de wet – zal neergelegd 
worden bij de Griffie. De secretaris merkt op dat het sectretariaatswerk 
eenvoudiger zou worden als de leden die geen lid wensen te blijven dit 
zouden melden aan het secretariaat eerder dan dat ze eenvoudigweg stoppen 
met het betalen van hun lidgeld. 
In geval van niet betaling en zonder bericht dat zij geen lid wensen te 
blijven, blijven deze personen twee jaar in de database aanwezig, dat is de 
periode voorzien door de Algemene Vergadering vooraleer wordt 
overgegaan tot het uitsluiten van deze leden. 
 

5. Toelating van nieuwe leden 
 
In het jaar 2006 zijn 33 nieuwe leden toegelaten door de Raad, met name: 
 

Elena ARIAS ORTIZ (ULB), Hilmar BOHM, Fabrizio CONSENTINO 

(KULeuven), Bianca COX (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid), An

 CREEMERS (Hasselt University),  Alexandra DASKOVSKA (UCL), 

Rembert DE BLANDER (KULeuven), Joachim DEJONCKHEERE (VUB), 

Lieven DESMET (KULeuven), Huijuan DING (KULeuven), Alessandro 

FIORINI, Julie FRANCART (UCL), Jean-Jacques GARROI (UA), Gery 

GEENENS (UCL), Laurence HABIMANA (UCL), Christian HAFNER 

(UCL), Philippe HALDERMANS (Hasselt University), Fati KIRAKOYA 

(UCL), Paulus KRISTANTO (Pharmionic Systems), Thomas LALOUX 

(UCL), Anne-Catherine LANGE (Pharmionic Systems), Marie LEBACQ 

(SGS Life Science Services), Pierre LEBRUN (ULg), Charles PLAIGIN 

(ULB), Olga REZNIKOVA (UCL), Johan SEGERS (UCL), Eric TOUSSET 

(Pharmionic Systems),  Evelien VAES (UCL), Dirk VALKENBORG (Hasselt 

University),  Arnout VAN MESSEM (VUB), Annick VANDENHOOFT 

(UCL), Bart VERMEULEN (KULeuven), Jie YU (KULeuven).  

 
Bovendien moeten 7 nieuwe leden toegevoegd die toegelaten worden tijdens 
de huidige Algemene Vergadering, met name :  
 
Agnes BALOGH (Bristol Myers Squibb), Yves BROSTAUX (FUSAGx), 

Laura CORONEO (ULB), Lizzy DE LOBEL (UGhent), Ann DE SCHEPPER 

(UA), Margarita DONICA (Bristol Myers Squibb), Jean-François FILS 

(SGS Life Science Services). 

 
De Algemene Vergadering keurt de lijst van nieuwe leden goed. 
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Verder hebben 26 leden hun lidgeld van 2006 en 2007 niet betaald. Zij zijn 
persoonlijk gecontacteerd en hebben niet gereageerd. De Algemene 
Vergadering heeft besloten ze niet meer op te lijsten als leden van de 
Vereniging. 

 

 

6. Toelating van nieuwe institutionele leden 

 
Er zijn geen nieuwe institutionele leden in 2006.  
 

7. Toestand van B-Stat News 
 
De informatie omtrent B-Stat News is reeds opgenomen in het rapport van 
de voorzitter.   
 

8. Voorbereiding van de jaarlijkse bijeenkomst 2007  
 
Zoals reeds aangegeven door de voorzitter, is het de ploeg van StatUA die 
instaat voor de organisatie van de volgende bijeenkomst van de Vereniging. 
De data liggen vast: 19 en 20 oktober 2007 en de bijeenkomst wordt 
voorafgegaan door een  halve dag voor de jonge statistici (18 oktober 2007). 
De bijeenkomst zal plaats vinden in het  
Crowne Plaza Hotel (Antwerpen). Deze optie is vergeleken met enkele 
andere opties en werd , na onderhandeling met het hotel, weerhouden op 
basis van de door P. Goos onderhandelde kostprijs.  
Het wetenschappelijk en organiserend comité zijn nog niet definitief 
samengesteld, maar dat zal eerlang gebeuren. Van zodra het 
wetenschappelijk comité is samengesteld, zullen uitgenodigde sprekers 
gekozen worden. De Antwerpse ploeg heeft reeds een potentiële lijst klaar. 
Deze zal voorgelegd en besproken worden met de andere verenigingen die 
betrokken zijn bij de organisatie (Quetelet Society, de "RSS-3CC local 

group" en b-ENBIS).  
 
Meer uitgebreide informatie volgt zodra ze beschikbaar is op de webstek 
van de bijeenkomst (te vinden via de webstek van de BVS-SBS). 
 

9. Sponsoring van BVS/SBS 

 
Ter herinnering melden we dat de BVS-SBS zijn steun geeft (al dan niet 
financieel) aan de organisatie van conferenties, workshops, cursussen of 
seminaries met de bedoeling statistische activiteiten in het land te stimuleren 
en te steunen. Zij biedt aan de leden van de Vereniging ook kortingen aan 
om deze activiteiten bij te wonen. 
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Per jaar kunnen een viertal activiteiten ondersteund worden (elk tot een 
maximum bedrag van 7450 Euro). Voorlopig heeft - voor 2007 - nog geen 
enkel lid zo’n aanvraag ingediend. Wel is recent een aanvraag ingediend 
door N. van der Hoeven op suggestie van Luc Bijnens, lid van de Raad van 
Bestuur. De aangevraagde wetenschappelijke activiteit betreft de eerste 
bijeenkomst van het ‘Channel Network’ (een samenwerkingsverband tussen 
de Nederlandse, Belgische, Franse en Engelse sectie van de International 
Biometric Society. Deze activiteit gaat door in mei 2007 en wordt 
georganiseerd door de Nederlandse sectie (Aned) samen met de sectie 
Biometrie van de Nederlandse Vereniging voor Statistiek (VVS-OR 
(BMS)). Nadat is nagegaan dat leden van de BVS-SBS een korting zullen 
krijgen als zij voor deze bijeenkomst inschrijven, heeft – ondanks het feit 
dat deze bijeenkomst niet georganiseerd wordt door een van de leden van de 
Verenging –  de Raad van Bestuur beslist om 750 Euro bij te dragen voor de 
organisatie van deze bijeenkomst. 
Er zal aan de organisatoren gevraagd worden te rapporteren over het aantal 
leden van de BVS-SBS dat aan deze bijeenkomst deelneemt. 
 

10.  Jaarlijks lidgeld voor 2008 

 
Voor het jaar 2008 stelt de Algemene Vergadering voor het lidgeld niet te 
veranderen en vast te leggen op 
 
- Gewoon lid: 40 € 
- Studenten en gepensioneerden: 20 €. 
 
Bovendien genieten de leden die tegelijk lid worden van BVS/SBS en de 
Quetelet Vereniging een korting van 15 €.  
  
Voor de institutionele leden is de jaarlijkse minimale bijdrage 625 €. 
 

11.  Vervanging en verkiezing van zes leden in de Raad van Bestuur 

 
Ter herinnering: volgende mandaten in de Raad van Bestuur van de 
BVS/SBS lopen af op 31 december 2006: L. Bijnens (Janssen 
Pharmaceutica), F. Desmedt (INS-NIS), U. Einmahl (VUB), I. Gijbels 
(KULeuven), M. Hubert (KUleuven), D. Renard (Eli Lilly). 
 
Acht kandidaten hebben zich aangemeld voor de zes vacante plaatsen.  
 
In het totaal zijn 97 geldige stemformulieren ontvangen op het secretariaat 
van de Vereniging. De telling tijdens de Algemene Vergadering leverde 
volgend resultaat:  
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- G. Brys (INS-NIS)        40 stemmen 
- A. Christmann (VUB)       36 stemmen 
- F. De Ridder (Janssen Pharmaceutica)  47 stemmen 
- P. Goos (UA)          42 stemmen 
- D. Van den Poel (UGent)      24 stemmen 
- I. Van Keilegom (UCL)       63 stemmen 
- K. Van Steen (UGent)       39 stemmen 
- M. Vandebroek (KULeuven)     45 stemmen 

 
 

De zes leden met de meeste stemmen zijn: I. Van Keilegom, F. De Ridder, 
M. Vandebroek, P. Goos, G. Brys, K . Van Steen. Deze zes leden zijn dus 
verkozen als lid van de Raad van Bestuur van de BVS-SBS voor de periode 
2007-2009.  
De voorzitter feliciteert de nieuwe leden van de Raad van Bestuur en dankt 
alle leden die aan de stemming hebben deelgenomen.   

 

12.  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. 
 

13. Varia 

 
- De jaarlijkse bijeenkomst zal in 2008 georganiseerd worden door de 

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix van Namen. Omdat de 
huidige vertegenwoordiger van de FUNDP in de Raad van Bestuur 
kampt met gezondheidsproblemen, is er gesuggereerd om vanaf de 
volgende vergadering een vervanger van de FUNDP uit te nodigen om 
aan de vergadering deel te nemen. Waarschijnlijk zal dat M. Remon 
zijn.  

 
- A. Robert heeft aan de voorzitter gevraag om het volgende punt voor te 

leggen aan de Raad van Bestuur. De sectie Biostatistiek beschikt over 
een zeker aantal leden maar beschikt niet over een eigen inkomen. De 
Sectie vraag zich af of het niet mogelijk zou zijn om te voorzien dat 
door de leden van de Sectie extra lidgeld wordt betaald aan de Sectie (of 
dat een gedeelte van het huidige lidgeld door de Sectie wordt 
verworven). De aanwezige leden waren geen voorstanders van het 
verhogen van het lidgeld, maar hebben de hypothese om een gedeelte 
van het lidgeld over te dragen naar de rekening van de Sectie niet 
verworpen. Een definitieve beslissing kan echter pas genomen worden, 
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nadat de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur beter 
geïnformeerd is over de financiële verwachtingen van de Sectie. Mevr. 
C. Dubois, voorzitter van de Sectie, zal worden uitgenodigd om, tegen 
de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, deze extra informatie 
aan te leveren. 

 
 

De Voorzitter dankt de Algemene Vergadering en sluit de zitting om 19.05 
uur. 

 
Prof. G. Haesbroeck 
Secretaresse 

Prof. A. Albert  
Voorzitter 

 
 
 
 
                                             

                                                         


