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Babylon vzw1 
Blijde Inkomststraat 11 
3000 Leuven 
Ondernemingsnummer: 867714785 
 
 

Huishoudelijk Reglement 
 
Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van Babylon. Elk lid van de vzw 
verbindt zich tot de naleving van dit huishoudelijk reglement. 
 

I. Bestuursorganen 
 

1. De Algemene Vergadering 
 
§ 1. Voor de bevoegdheden van de Algemene Vergadering, zie Artikel 4 van de statuten. 
 
§ 2. De stemgerechtigden van de Algemene Vergadering zijn alle leden van het Dagelijks 
Bestuur, zes presidiumleden die buiten het Dagelijks Bestuur staan en door de Raad van 
Bestuur worden voorgedragen. Het toekomstige Dagelijks Bestuur verleent in samenspraak 
met het huidige Dagelijks Bestuur stemrecht aan vier voormalige presidiumleden die de 
afgelopen vijf jaar in het Dagelijks Bestuur zaten. Al die stemgerechtigden worden formeel bij 
naam op de laatste Algemene Vergadering van het vorige werkjaar bekrachtigd. 
 
§ 3. Alle stemgerechtigden van de Algemene Vergadering moeten lid zijn van de 
vereniging. Concreet betekent dat dat de vier vroegere leden van het Dagelijks Bestuur, indien 
zij geen presidiumlid of gewoon toegetreden lid van de vereniging meer zijn, actief 
toegetreden lid moeten zijn en dus sowieso in het bezit van een lidkaart gesteld moeten 
worden. 
 
§ 4. Van de presidiumleden die niet stemgerechtigd zijn, wordt eveneens verwacht dat ze 
de vergadering bijwonen. 
 

2. Oude Zakken 
 
§ 1. De vier vroegere leden van het Dagelijks Bestuur van de voorbije vijf jaar die 
stemgerechtigd zijn op de AV, worden de Oude Zakken genoemd. 
 
§ 2. De Oude Zakken volgen het financiële, logistieke en materiële beleid van Babylon op 
lange termijn op. 
 
§ 3. De Oude Zakken volgen de algemene werking van Babylon op en mogen initiatieven 
aanbieden die de werking van de vereniging bevorderen. 
 
§ 4. De Oude Zakken fungeren als aanspreekpunt voor de leden van de RvB, DB, 
presidiumleden, het Neutraal Comité of eventueel PCC en hebben hierbij een adviserende 
functie. 

																																																													
1In de rest van dit document zal naar de vzw kortweg verwezen worden als “Babylon”. 
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§ 5. De Oude Zakken kunnen voorts te allen tijde met betrekking tot bijzondere 
vraagstukken opmerkingen maken en kunnen op verzoek van de Algemene Vergadering, het 
Dagelijks Bestuur of individuele leden adviezen uitbrengen. 
 

3. Pecuniaire Controle Commissie 
 
§ 1. Doel 
 
De Pecuniaire Controle Commissie (hierna “PCC”) heeft tot doel te onderzoeken of de 
begroting van Babylon goed is uitgevoerd en de financiële werking op te volgen om zo de 
resultaten van haar werking te verbeteren. 
 
§ 2. Bevoegdheden 
 
De PCC onderzoekt de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging. Zij 
onderzoekt eveneens de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en de uitgaven 
en gaat tevens na of een goed financieel beheer werd gevoerd. 
Zij heeft daartoe het recht van inzage in elk document en elke opslagplaats van valuta of 
andere waardevolle zaken en om de nodige contacten te leggen tot nadere verklaring. 
 
§ 3. Rapportering 
 
De PCC legt de AV een schriftelijke verklaring voor waarin de resultaten over de 
betrouwbaarheid van de rekeningen wordt bevestigd. Hierbij brengt zij in het bijzonder 
verslag uit over eventuele  onregelmatigheden. Tot het ogenblik van bekendmaking van haar 
verslag wordt alle verkregen informatie als geheim beschouwd. 
 
§ 4. Onafhankelijkheid 
 
De leden van de PCC oefenen hun mandaat volkomen onafhankelijk uit in het belang van 
Babylon. Bij de vervulling van hun taken vragen noch aanvaarden zij instructies van enige 
persoon of organisatie. Zij onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met 
het karakter van hun functie. 
 
§ 5. Samenstelling en aanstelling 
 
De PCC is georganiseerd en treedt op als college. Ze bestaat uit: ten minste twee leden van de 
vereniging. De Penningmeester(s) van de VZW kunnen zich niet kandidaat stellen om lid te 
worden van de PCC. 
 
De leden van de PCC worden bekrachtigd voor één academiejaar op de Algemene 
Vergadering, preferabel voor aanvang van het academiejaar waarvoor zij worden aangesteld. 
Indien er bezwaar is tegen een kandidaat, kan de voorzitter beslissen over te gaan tot een 
stemming, waarbij dan ten minste een gewone meerderheid moet worden behaald. De 
kandidaten sturen vooraf (i.e. voor het versturen van de agenda) een schriftelijke motivatie in. 
In het geval er niet voldoende kandidaten zijn, worden de Oude Zakken geacht op te treden 
als interim-PCC. 
 
Wanneer een lid van de PCC zijn of haar mandaat niet langer kan uitoefenen kan op de 
volgende Algemene Vergadering een opvolger verkozen worden voor de resterende duur van 
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het mandaat volgens dezelfde regels, indien dat door de Algemene Vergadering nodig wordt 
geacht. Wanneer een lid van de PCC zijn of haar taak niet naar behoren uitvoert, kan een 
opschorting worden aangevraagd, volgens de regels beschreven in de statuten (zie voor de 
procedure Artikel 3 sectie 5 in de statuten). 
 
§ 6. Aankondiging en frequentie van de controle 
 
De PCC onderneemt ten minste eenmaal per jaar een verplicht onderzoek naar de financiële 
werking van de vereniging en maximaal eenmaal per georganiseerde AV of BAV een extra 
(optioneel) onderzoek in dat academiejaar. Een dergelijke extra controle kan aangevraagd 
worden bij de PCC door ieder presidiumlid en ieder stemgerechtigd lid van de AV, met 
toevoeging van een motivatie voor de aanvraag. De PCC beslist op basis van de motivatie of 
ze al dan niet de extra controle zal uitvoeren. Ze kan zelf ook op elk moment beslissen om 
zo'n extra controle aan te kondigen. 
 
Een controle wordt ten minste 10 dagen op voorhand schriftelijk aangekondigd aan de Raad 
van Bestuur. 
 
 

4. Het Presidium 
 
§ 1. Het presidium is het werkorgaan van de vereniging. Ten minste twee maal per maand, 
en bij voorkeur wekelijks (met uitzondering van de blok-, examen- en vakantieperiodes), zit 
het presidium samen in de presidiumvergadering. Op deze vergadering worden taken verdeeld 
om de dagelijkse werking van de vereniging te garanderen. De presidiumvergadering is een 
open vergadering. 
 
§ 2. Alle presidiumleden, dus ook gecoöpteerde, hebben één stem. Er kan voor, tegen of 
onthouding gestemd worden. Geldig stemmen gebeurt door eenvoudige meerderheid. Als er 
geen meerderheid voor of tegen gehaald wordt, volgt een tweede stemronde waarbij er nog 
steeds onthouding gestemd kan worden, maar deze stemmen niet meer meetellen. Als er dan 
nog steeds geen meerderheid gehaald wordt, volgt een stemming onder de leden van het 
Dagelijks Bestuur. Wanneer ook daar geen meerderheid tot stand komt, beslist de Raad van 
Bestuur naar eigen goeddunken.  
 
§ 3. De vergadering wordt voorgezeten door de preses en bij diens afwezigheid door de 
vicepreses of een ander lid van de Raad van Bestuur. 
 
§ 4. Het verslag van de presidiumvergadering wordt door één van de aanwezige 
presidiumleden, bij voorkeur de vicepreses, gemaakt en zo snel mogelijk na de vergadering 
doorgestuurd naar het presidium. Na goedkeuring van het verslag op de volgende 
presidiumvergadering, gelden de besluiten als bindend en wordt het verslag gearchiveerd in 
het presidiumarchief. Alle leden kunnen het verslag op eenvoudige vraag inkijken. 
 
§ 5. Presidiumleden zijn niet gemachtigd om een bedrag dat 250 euro overschrijdt uit te 
geven zonder voorafgaande toestemming van een meerderheid van de bestuurders. 
 
§ 6. Als een presidiumlid zich niet voldoende inzet om zijn/haar toegewezen taken uit te 
voeren, kan dat lid een waarschuwing krijgen. Die waarschuwing kan aangevraagd worden bij 
het Dagelijks Bestuur door een toegetreden lid van de vereniging. Het Dagelijks Bestuur 
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beraadt zich over de aanvraag en geeft het desbetreffende presidiumlid de kans om de 
vergadering bij te wonen. Na eventueel gesloten overleg volgt een anonieme stemming over 
de goed- of afkeuring van de aangevraagde waarschuwing, waarbij een gewone meerderheid 
volstaat en geen onthouding gestemd mag worden. Wanneer een waarschuwing aangevraagd 
wordt voor een lid van het Dagelijks Bestuur, mag dat lid afstand doen van zijn stemrecht. Het 
resultaat van die stemming wordt onmiddellijk bekendgemaakt en meegedeeld op de 
eerstvolgende presidiumvergadering en Algemene Vergadering. 
 
Het presidiumlid in kwestie wordt in geval van een waarschuwing geacht om meer inzet te 
tonen voor zijn of haar taken. Na redelijke termijn kan een nieuwe aanvraag tot waarschuwing 
ingediend worden volgens de hierboven beschreven procedure. Indien ook die waarschuwing 
met een gewone meerderheid aangenomen wordt, volgt automatisch een stemming over het 
ontslag van het desbetreffende lid op de eerstvolgende Algemene Vergadering (zie voor de 
procedure Artikel 3 sectie 5 in de statuten). 
 

5. Het Dagelijks Bestuur 
 
§ 1. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de vlotte dagelijkse werking van de vereniging. Ze 
zit bij voorkeur wekelijks samen (met uitzondering van blok-, examen- en vakantieperiodes) 
om de presidiumvergaderingen voor te bereiden. Dit betekent dat belangrijke beslissingen 
aangaande de dagelijkse werking van de vereniging eerst door het Dagelijks Bestuur 
besproken worden met het oog op een vlottere afhandeling ervan op de 
presidiumvergaderingen. In principe zijn de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 
gesloten, maar er kunnen te allen tijde presidiumleden of voormalige presidiumleden 
uitgenodigd worden. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om beslissingen te nemen zonder 
daarvoor het presidium te raadplegen, maar doet dit bij voorkeur niet. Elk lid heeft één stem. 
 
§ 2. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit maximum 10 presidiumleden: de Voorzitter, 
Ondervoorzitter en Penningmeester(s) van de vzw, aangevuld met de 
functieverantwoordelijken van de functies onderwijs, cursusdienst, cultuur, PR, feest en 
anderen die de Raad van Bestuur zelf kiest uit de andere presidiumleden. De 
functieverantwoordelijke van de functie feest woont bij voorkeur de beheerraden van Fak 
Letteren vzw bij om een goede interactie tussen beide vzw’s te garanderen. 
 
§ 3. Het Dagelijks Bestuur vormt de eigenlijke kringvergadering en verzorgt vanuit die 
hoedanigheid de vertegenwoordiging van de vereniging en haar leden op de Algemene 
Vergadering van LOKO. LOKO bepaalt immers dat de kringvergadering enkel mag bestaan 
uit presidiumleden die een opleiding volgen die toegewezen is aan Babylon. Enkel zij die een 
dergelijke opleiding volgen, kunnen dus stemrecht opnemen op de Algemene Vergadering van 
LOKO. Indien er niet voldoende leden van het Dagelijks Bestuur afgevaardigd kunnen 
worden naar de Algemene Vergadering van LOKO, wordt het ook toegestaan aan verkozen 
presidiumleden om op die vergadering een stem op te nemen, indien zij een opleiding volgen 
die valt onder de verantwoordelijkheid van Babylon. Leden van het Dagelijks Bestuur die na 
de verkiezing van opleiding wensen te veranderen, blijven aangesteld mits expliciete 
goedkeuring van de AV. 
 
§ 4. Als er door omstandigheden een lid van het Dagelijks Bestuur wegvalt, wordt dat lid 
op zo’n manier vervangen dat de functie van de vervangende persoon zo nauw mogelijk 
aanleunt bij die van het weggevallen lid. Deze vervanging wordt formeel goedgekeurd op een 
presidiumvergadering en officieel bekrachtigd op de Algemene Vergadering. 
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6. De Raad van Bestuur 

 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene werking van de kring en het 
(nemen van beslissingen aangaande het) financiële beleid van de vereniging. Elke uitgave van 
boven de 1000 euro, die niet opgenomen werd in de goedgekeurde begroting, dient echter 
voorgelegd te worden aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring. De Raad van Bestuur 
komt in principe enkel samen ter voorbereiding van de Algemene Vergadering of wanneer het 
belang van de vereniging dit vereist. 
 

II. Verkiezingen 
 
Het beleid van de vereniging berust bij het presidium, dat op de volgende manier verkozen en 
samengesteld wordt. 
 

1. Verkiezingsreglement 
 
Alle bepalingen in dit verkiezingsreglement zijn onderhevig aan de bepalingen wat betreft de 
samenstelling van de participatiecommissies, zoals deze door LOKO zijn neergelegd. 
 

A. Kiesweek 
 
§ 1. De tweede week na de paasvakantie, van zondag 18u tot vrijdag 18u, loopt de 
kiesweek. Eventueel kan dat verplaatst worden na stemming door het Dagelijks Bestuur. 
Enkel tijdens deze week staat het de kandidaten vrij hun kiesprogramma te promoten of 
activiteiten te organiseren. 
 
§ 2. Het is niet toegelaten andere kandidaten te saboteren, tegen te werken of persoonlijk te 
beledigen. Het Neutraal Comité kan bij misbruiken autonoom sancties treffen en misbruiken 
bestraffen. 
 
§ 3. Op dinsdagavond tijdens de kiesweek is er een kiesdebat, waaraan alle deelnemende 
ploegen en kandidaat-onderwijsverantwoordelijken dienen deel te nemen. Het Neutraal 
Comité is gemachtigd het debat te verplaatsen naar maandag of woensdag indien er een 
geldige en voldoende reden is. Dat wordt desgevallend gecommuniceerd voor de deadline van 
de kandidatuurstelling. 
 
§ 4. De kandidaten zijn verplicht de nodige reclame voor het debat te maken. Op 
donderdag en/of vrijdag wordt er gestemd (cf. II,1,I), tenzij anders beslist door de Algemene 
Vergadering. Verder zijn de kandidaten vrij de aard en het tijdstip van hun activiteiten te 
bepalen. 
 
§ 5. Professoren mogen betrokken worden in de activiteiten van de verschillende 
kiesploegen. Het Neutraal Comité stuurt wel een e-mail naar alle professoren en assistenten 
om hen te wijzen op de verantwoordelijkheid die ze aangaan en de mogelijke consequenties 
als ze deelnemen aan activiteiten in het kader van de kiesweek of openlijk hun steun betuigen. 
Het is immers belangrijk dat de neutraliteit van de studentenvertegenwoordiging niet in het 
gedrang komt. 
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B. Campagne voeren 

 
De week voor de kiesweek hebben de kandidaten vanaf woensdag de kans om hun activiteiten 
te promoten bij de studenten, tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering. Het is 
echter verboden om voor de start van de kiesweek, d.i. zondag 18u, tenzij anders beslist door 
de Algemene Vergadering, andere elementen (die niet met activiteiten te maken hebben) van 
het kiesprogramma kenbaar te maken en activiteiten te organiseren. 
 

C. Het Neutraal Comité 
 
§ 1. Het Neutraal Comité organiseert de verkiezingen en zorgt voor een eerlijk verloop 
ervan. 
 
§ 2. Het Neutraal Comité bestaat uit drie personen waarvan minstens een uit het Dagelijks 
Bestuur van het huidige werkjaar. 
 
§ 3. Het Neutraal Comité wordt in de tweede week van het tweede semester door het 
Dagelijks Bestuur bekrachtigd. Indien er zich niemand kandidaat stelt, wordt er een Neutraal 
Comité aangesteld door het Dagelijks Bestuur. De namen van de leden van het Neutraal 
Comité worden gecommuniceerd aan de studenten via de geijkte communicatiemiddelen van 
de kring. 
 
§ 4. Het Neutraal Comité voorziet intern een voorzitter. 
 
§ 5. Het Neutraal Comité wordt pas ontbonden nadat het nieuwe presidium bekrachtigd is 
en nadat LOKO de verkiezingen ontvankelijk heeft verklaard. 
 

D. Taken van het Neutraal Comité 
 
§ 1. Het Neutraal Comité is autonoom verantwoordelijk voor de verdeling van alle 
middelen vanuit Babylon onder de kiesploegen. Hieronder valt onder andere, maar niet 
uitsluitend, de verdeling van de vaten die Fak Letteren vzw aan de kiesploegen schenkt, het 
gebruik van de permanentie van Babylon, het lenen van materiaal etc. 
 
§ 2. Het Neutraal Comité verbindt zich ertoe een eerlijk verloop van de verkiezingen in de 
hand te werken en alle ploegen op een gelijke wijze te behandelen alsook de neutraliteit 
tussen presidium en ploegen te bewaren. 
 
§ 3. Het Neutraal Comité stuurt een e-mail naar alle professoren en assistenten om hen te 
wijzen op de verantwoordelijkheid die ze aangaan als ze deelnemen aan activiteiten in het 
kader van de kiesweek of openlijk hun steun betuigen en de mogelijke consequenties daarvan. 
 
§ 4. Het Neutraal Comité stelt zichzelf op de hoogte van de bepalingen van LOKO 
aangaande de verkiezingen en informeert zich tijdig over hoe de verkiezingen praktisch in het 
werk zullen gaan, en rapporteert achteraf aan LOKO de uitslag van de verkiezingen en 
eventuele onregelmatigheden. 
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§ 5. Het Neutraal Comité maakt ten laatste op dinsdag voor de paasvakantie het 
kiesreglement ad valvas en op de website openbaar. 
 
§ 6. Het Neutraal Comité communiceert via de informatiekanalen van Babylon wie de 
kandidaten zijn en welk hun statuut is, waar en wanneer het kiesdebat plaatsvindt en waar, 
wanneer en hoe er gestemd kan worden. 
 
§ 7. Het Neutraal Comité organiseert en modereert het kiesdebat. Daartoe stelt het Neutraal 
Comité een adequate lijst met vragen op, die de kiesploeg(en) test op kennis, inzicht en visie. 
Die lijst dient minstens vier dagen voor het eigenlijke debat voorgelegd te worden aan de 
stemgerechtigde oud-presidiumleden van de AV ('Oude Zakken'), die naar goeddunken vragen 
kunnen aanpassen en toevoegen. Tot slot stelt het Neutraal comité ook een verslag op van het 
kiesdebat en maakt dat openbaar voor de stembusgang. 
 
§ 8. Het Neutraal Comité organiseert de verkiezing en de stembusgang en ziet toe op een 
vlot verloop ervan. 
 

E. Kandidaten 
 
§ 1. Kandidaten stellen zich kandidaat per ploeg, met uitzondering van de kandidaat-
onderwijsverantwoordelijken die zich individueel kandidaatstellen.  De deadline voor 
kandidaturen is de laatste vrijdag van de paasvakantie om 12u. De kandidatuurstelling gebeurt 
schriftelijk bij iemand van het Neutraal Comité. 
 
§ 2. Er zijn twee mogelijke statuten die een kandiderende ploeg kan hebben, m.n. dat van 
serieuze ploeg en dat van lolploeg. Als een kandiderende ploeg opkomt als lolploeg dient dit 
duidelijk vermeld te worden op de kandidatuurstelling, dit omdat een serieuze ploeg gebonden 
is aan striktere verplichtingen dan een lolploeg (cf. II,1,F). Iedere ploeg die zichzelf niet 
aankondigt als lolploeg wordt geacht een serieuze ploeg te zijn. Omgekeerd is een 
kandiderende ploeg die niet aan de voorwaarden II, 1, F1, F2, F3 en F4 voldoet, per definitie 
een lolploeg. 
 
§ 3. In de naam van een kandiderende ploeg mag de naam Babylon niet voorkomen, dit om 
te voorkomen dat de indruk gewekt wordt als zou de ploeg vanuit het bestaande presidium 
voorgedragen worden. Bovendien mogen ze zich op geen enkele manier associëren met het 
huidige presidium van Babylon. 
 
§ 4. Kandidaat-ploegen worden geacht op eigen kracht presidiumleden te zoeken. Ze 
moeten hun vergadermomenten openbaar maken via de valven en via aankondiging in de 
lessen. Andere vormen van communicatie dienen aangevraagd te worden bij het Neutraal 
Comité. 
 

F. Voorwaarden voor kandidaten van een serieuze ploeg 
 
§ 1. Alle leden van Babylon (cf. Artikel 3 van de statuten) kunnen zich kandidaat stellen 
voor de ploeg wanneer zij verwachten het komende academiejaar hun functie te kunnen 
uitoefenen. 
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§ 2. Alle kandidaten voor het Dagelijks Bestuur moeten in het komende academiejaar een 
opleiding volgen die toegewezen is aan Babylon. 
 
§ 3. Een kandiderende ploeg bestaat ten minste uit negen leden waaronder de volgende 
functies verdeeld worden: 
 

a) de Voorzitter, Ondervoorzitter en Penningmeester(s) van de vzw (die de basis 
van de Raad van Bestuur vormen); 
b) telkens een functieverantwoordelijke van de functies cursusdienst, cultuur, PR, 
feest (die de basis van het Dagelijks Bestuur vormen); 
c) anderen die de opkomende Raad van Bestuur zelf kiest. 
 

§ 4. Op de kandidatuurstelling staan duidelijk de namen van die kandidaten voor het 
Dagelijks Bestuur en de functies die ze ambiëren vermeld, alsook de naam van de ploeg. De 
kandidatuurstelling dient ondertekend te worden door de kandidaten voor de Raad van 
Bestuur, d.i. de kandidaat-preses, de kandidaat-vicepreses, de kandidaat-penningmeester(s) en 
eventueel nog één of twee andere kandidaten voor het Dagelijks Bestuur. 
 

G. Voorwaarden voor kandidaten van een lolploeg 
 
§ 1. Een lolploeg bestaat ten minste uit drie leden waaronder de functies preses, vicepreses 
en penningmeester verdeeld zijn. Verder mogen de functies vrij ingevuld worden. De 
kandidatuurstelling wordt eveneens ondertekend door de kandidaten voor de Raad van 
Bestuur. 
 
§ 2. Voor de kandidaten voor de Raad van Bestuur van een lolploeg is het niet verplicht in 
het komende academiejaar een opleiding te volgen die toegewezen is aan Babylon. 
 
§ 3. De lolploeg mag in geval van winst van de stemming het mandaat het komende jaar 
niet opnemen. In dat geval worden onmiddellijk nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Deze 
bestaan alleen uit een nieuwe stemming, die op woensdag na de eerste stembusgang wordt 
georganiseerd.  Voor deze nieuwe stemming mag geen campagne meer gevoerd worden. Bij 
herhaling van winst van de lolploeg schrijft het Neutraal Comité nieuwe verkiezingen uit. De 
nieuwe verkiezingen vallen onder hetzelfde verkiezingsreglement, met uitsluiting van 
lolploegen. 
 

H. Voorwaarden voor kandidaat-onderwijsverantwoordelijken 
 
§ 1. De kandidaat-onderwijsverantwoordelijken moeten in het komende academiejaar een 
opleiding volgen die toegewezen is aan de POC taal- en letterkunde. 
 
§ 2. De kandidaat-onderwijsverantwoordelijken worden verwacht zich voor promotionele 
doeleinden tijdens de verkiezingen aan te sluiten bij een serieuze ploeg. 
 
 

I. Sponsoring 
 
§ 1. Bij het zoeken naar sponsoring voor de campagne, mag een kandidaat-ploeg zich nooit 
voordoen als het huidige presidium van Babylon, maar alleen als kandidaat-presidium voor 
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vertegenwoordiging van alle opleidingen die vallen onder de bevoegdheid van Babylon voor 
het komende jaar. 
 
§ 2. InBev schenkt via Fak Letteren vzw vaten Stella Artois aan Babylon. Deze vaten 
worden door het Neutraal Comité verdeeld onder alle kandiderende ploegen. Als er meer 
kandiderende ploegen zijn dan vaten, leggen alle ploegen samen om het aantal nodige extra 
vaten te bekomen, zodat elke ploeg een vat krijgt. Indien een ploeg daar geen geld voor kan of 
wil vrijmaken, kan zij ervoor kiezen afstand  te doen van haar vat. Het is verboden nog een 
extra vat aan te vragen bij InBev in naam van Babylon. 
 
§ 3. Na de kiescampagne kan elke ploeg een onkostennota binnenbrengen bij het Neutraal 
Comité, waarop duidelijk de inkomsten en uitgaven van relevante activiteiten en promotie 
voor de campagne vermeld staan. Babylon zal dan op basis daarvan tot maximum € 100 
terugbetalen in geval van verlies. Het is ten strengste verboden persoonlijk geld dat voor de 
campagneweek gebruikt wordt, later, bij eventuele winst van de verkiezingen, via Babylon te 
recupereren. 
 
§ 4. Indien er na de kiesweek nog geld over is, wordt dat overgedragen naar Babylon. 
 

J. De stemming 
 
§ 1. De stemming zelf vindt plaats tijdens de kiesweek op donderdag en/of vrijdag en 
wordt georganiseerd door het Neutraal Comité, tenzij anders beslist door de Algemene 
Vergadering. Op de dagen van de stemming zullen leden van het Neutraal Comité telkens 
gedurende ten minste vier uur een bemand standje voorzien waar (manueel of elektronisch) 
gestemd kan worden. Indien gewenst, kan er ook online gestemd worden. In dat geval deelt 
het Neutraal Comité duidelijk de reglementering en tijdstippen mee. Alle gewone toegetreden 
leden hebben één stem (cf. Artikel 3, sectie 2 van de statuten), dit zijn alle studenten die 
ingeschreven zijn voor een opleiding die toegewezen is aan Babylon. Mensen die een 
(ere)lidkaart hebben, maar geen opleiding volgen die toegewezen is aan Babylon, hebben 
geen stemrecht. 
 
§ 2. Stemgerechtigden die zich niet in de mogelijkheid bevinden hun stem persoonlijk uit 
te brengen, kunnen een volmacht uitschrijven aan een andere stemgerechtigde. Hiervoor 
moeten naam, voornaam, studentennummer en handtekening van degene die de volmacht 
geeft, door de ontvanger aan het Neutraal Comité voorgelegd worden, evenals de datum van 
ondertekening. Indien de stemgerechtigde het document niet kan ondertekenen, volstaat een 
afgedrukte e-mail vanuit het KU Leuven-adres met alle bovenstaande gegevens. Elke 
stemgerechtigde mag slechts één volmacht ontvangen. 
 
§ 3. De stemming dient geheim te verlopen. Bij één kandiderende ploeg kan men voor of 
tegen de opkomende ploeg stemmen of stemt men onthouding, bij meerdere ploegen kiest 
men één van de opkomende ploegen of stemt men blanco. 
 
§4. De kandidaat-onderwijsverantwoordelijken worden individueel verkozen met een 
stemming waarbij voor, tegen of onthouding gestemd kan worden. Kandidaten dienen 
minstens een gewone meerderheid voor-stemmen te behalen om verkozen te worden. 
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§5.  Het maximaal aantal verkozen onderwijsverantwoordelijken bedraagt vier. Indien meer 
dan vier kandidaten een gewone meerderheid behalen, worden de vier kandidaten met het 
hoogste aantal voor-stemmen verkozen. Indien het maximaal aantal 
onderwijsverantwoordelijekn na de verkiezing niet bereikt is, kunnen nieuwe verkiezingen 
uitgeschreven worden voor de resterende plaatsen. 
 
§6. Indien er na de verkiezing geen Onderwijsverantwoordelijken verkozen werden, dienen er 
voor die functie nieuwe verkiezingen uitgeschreven te worden. Eerder niet-verkozen 
kandidaten kunnen zich daarbij opnieuw kandidaat stellen, maar ook andere kandidaten 
kunnen naar voren treden. 
 
§ 7. De stemmen worden door de leden van het Neutraal Comité geteld, dadelijk na de 
laatste stembusgang. Dat gebeurt op de permanentie van Babylon. Elke ploeg kan één 
waarnemer sturen. De resultaten worden bekend gemaakt op de website en uit het raam van 
Babylons permanentie geroepen. 
 
§ 8. Als er slechts één kandiderende ploeg is, is deze ploeg verkozen wanneer de helft plus 
één van de kiezers voor stemde. Als er meerdere kandiderende ploegen zijn, is de ploeg die de 
meeste stemmen gekregen heeft verkozen. In elk geval moet ten minste tien procent van de 
stemgerechtigde studenten effectief stemmen om de verkiezing geldig te kunnen verklaren. 
 
§ 9. De verkozen ploeg begint haar mandaat, in overleg met de aftredende ploeg, normaal 
gezien op 1 augustus. De leden van het oude presidium dienen hun functies zonder problemen 
over te dragen aan de leden van het nieuwe presidium. 

 
2. Aanstelling door de Algemene Vergadering 

 
Elke verkozen kandiderende ploeg moet door de Algemene Vergadering goedgekeurd worden. 
In principe volgt de Algemene Vergadering de uitslag van de presidiumverkiezingen. In 
uitzonderlijke gevallen kan de Algemene Vergadering evenwel beslissen tegen het advies in te 
gaan, namelijk wanneer er wettelijke bezwaren zouden rijzen. Wanneer een ploeg niet voldoet 
aan de voorwaarden gesteld in II, 1, F1, F2, F3 en F4 van dit Huishoudelijk Reglement, kan 
de Algemene Vergadering zo in vervanging voorzien. 
 

3. Coöptatiereglement 
 
Het coöpteren van leden die niet verkozen zijn (dus niet in de kandiderende ploeg opgenomen 
waren), gebeurt door de presidiumvergadering. Op die manier kunnen overblijvende functies 
ingevuld of bepaalde functies versterkt worden. Ook kunnen mensen die om één of andere 
reden hun mandaat niet kunnen opnemen zo vervangen worden. Van de kandidaten wordt 
verwacht dat ze een motivatiebrief schrijven die ten minste een week voor de 
presidiumvergadering naar de stemgerechtigden verstuurd wordt. Het staat de 
presidiumvergadering vrij de kandidaten vragen te stellen, waarna voor of tegen de kandidaat 
of onthouding gestemd wordt. 
 

III. Leden 
 
§ 1. Voor al haar toegetreden leden organiseert Babylon tal van ontspannende, culturele, 
sportieve, sociale en maatschappelijk vormende activiteiten. 
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§ 2. Voor gewone toegetreden leden, dat zijn alle studenten die ingeschreven zijn voor een 
opleiding die toegewezen is aan Babylon, geldt bovendien dat zij door Babylon 
vertegenwoordigd worden in de onderwijsorganen van de faculteit zoals onder andere de 
(sub)faculteitsraad van de faculteit Letteren en de verschillende Permanente 
Onderwijscommissies van de opleidingen waarvoor Babylon bevoegd is. Verder stuurt zij 
vertegenwoordigers naar de overkoepelende letterenvereniging Koco Letteren vzw, naar de 
overkoepelende vereniging Fak Letteren vzw, die onder meer instaat voor het beheer van het 
gebouw, naar de facultaire overkoepelende onderwijsvereniging CORaaL 
(Campusoverkoepelende Raad Letteren) en naar LOKO, het overkoepelende orgaan van de 
Leuvense faculteitskringen. Daarnaast stuurt zij ook vertegenwoordigers naar de universitaire 
overkoepelende vereniging Stura KU Leuven (Studentenraad KU Leuven).  
 
§ 3. De actieve toegetreden leden, dat zijn alle natuurlijke personen die zich een lidkaart 
van Babylon verschaft hebben, genieten verschillende voordelen zoals bijvoorbeeld kortingen 
op cursussen en op vele culturele, sociale en maatschappelijk vormende activiteiten die 
Babylon organiseert. 
 
 

IV. Onderwijsvertegenwoordiging 
 

1.  Organen 
 
Babylon staat in voor de vertegenwoordiging van haar studenten binnen de faculteit en de 
opleiding. Het betreft ten minste de volgende vergaderingen, waarbij in de eerste plaats 
telkens het betreffende Huishoudelijk Reglement wordt nageleefd. 
 
 A. (Sub)faculteitsraad 
 
Namens Babylon hebben mensen die een opleiding studeren die onder de 
verantwoordelijkheid van Babylon en binnen onze faculteit valt, stemrecht in de 
faculteitsraad.  
 
 B. Didactische Commissie 

 
Namens Babylon heeft op de Didactische Commissie een student stemrecht die op dat 
moment als vertegenwoordiger zetelt in de POC T&L. 
 
 C. POC Taal- en Letterkunde 
 
Namens Babylon hebben op de POC zeven studenten stemrecht, die op dat moment een 
opleiding volgen waarvoor de POC T&L verantwoordelijk is, of die het voorgaande jaar een 
opleiding volgden waarvoor de POC T&L verantwoordelijk is. Een student daarvan 
vertegenwoordigt de studenten in Kortrijk en pendelt tussen Kortrijk en Leuven of heeft het 
voorgaande jaar in Kortrijk gestudeerd. Er wordt gestreefd naar een optimale verdeling over 
jaren en talen.  
 

D. POC-bureau 
 
Namens Babylon mogen die studenten op het POC-bureau zitten die een opleiding volgen 
waarvoor de POC T&L verantwoordelijk is. 
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E. CC 
 
Namens Babylon hebben voor de curriculumcommissies stemrecht, zij die een opleiding die 
onder de POC T&L valt volgen of tot maximum twee jaar daarvoor hebben gevolgd en daarbij 
voldoende vakken van de betreffende CC voor die taal of discipline hebben opgenomen. Er 
wordt gestreefd naar een optimale verdeling over de verschillende fases. 
 

F. CORaaL 
 
Namens Babylon nemen een op het studentenaantal gebaseerd aantal studenten die een aan 
Babylon toegewezen opleiding volgen, plaats in de CampusOverkoepelende Raad Letteren. 
 

2. Verdeling vertegenwoordigingsplaatsen 
 
§1. De Onderwijsverantwoordelijken van Babylon worden automatisch verkozen voor alle 
organen waarin Babylon zetelt, maar kunnen ervoor opteren een of meerdere plaatsen niet op 
te eisen. 
 
§2. De overige vertegenwoordigingsplaatsen worden aan het begin van het academiejaar 
verdeeld. Daarvoor wordt een open oproep gelanceerd, zodat iedere Taal- en 
Letterkundestudent zich kandidaat kan stellen voor een vertegenwoordigingsplaats. De 
plaatsen worden onder toezicht van de verkozen onderwijsverantwoordelijken van Babylon 
verdeeld over de kandidaten. Concreet gaat het over de plaats(en) in de CC’s, de POC Taal- en 
Letterkunde, de Didactische Commissie, de (Sub)faculteitsraad en CORaaL. 
 
§3. De uiteindelijke verdeling van de vertegenwoordigingsplaatsen wordt bekend gemaakt via 
de website van Babylon. Daarbij wordt uitgegaan van een stilzwijgende toestemming: indien 
twee weken na de bekendmaking geen bezwaar geuit werd, worden de vertegenwoordigers als 
verkozen beschouwd. 
 
§4. Een bezwaar tegen een van de kandidaat-vertegenwoordigers kan tot twee weken na de 
bekendmaking van de kandidaten ingediend worden bij de preses van Babylon. Een bezwaar 
betreft steeds een specifieke kandidatuur, i.e. een specifieke persoon voor een specifieke 
vertegenwoordigingsplaats.  
 
§5. Enkel zij die tijdens de presidiumverkiezingen van Babylon in het lopende academiejaar 
stemgerechtigd zijn, kunnen een bezwaar indienen. Eenzelfde persoon kan meerdere 
bezwaren indienen. 
 
§6. In het geval een of meerdere bezwaren ingediend worden, richt de preses een commissie 
op die de ontvankelijkheid van de ingediende bezwaren overweegt. Deze commissie heeft de 
volgende samenstelling: 
 

a) De huidige preses 
b) De huidige functieverantwoordelijke voor Onderwijs 
c) Twee oud-onderwijsverantwoordelijken 
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Indien de commissie een bezwaar ontvankelijk verklaart, trekt de kandidaat in kwestie zich 
terug en wordt een nieuwe verkiezing uitgeschreven voor de plaats in kwestie. De indiener 
van het bezwaar wordt enkel bekend gemaakt aan de commissie en wordt niet naar buiten toe 
gecommuniceerd. 
 
§7. Eens verkozen hebben de vertegenwoordigers dezelfde rechten en plichten als werkende 
leden van de vereniging. 
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