
 

Intern Reglement Ekonomika 

Versie goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 21 november 2020 

Hoofdstuk 0: Het Intern Reglement 

Art 1. Onderstaande artikels vormen het Intern Reglement van Ekonomika vzw. Ze zijn een 
aanvulling op de Statuten, voor het eerst neergelegd bij de Handelsrechtbank van Leuven 
op 1 augustus 2003 en aldus verschenen en verder bijgewerkt in het Belgisch Staatsblad. 

Art 2. Het Intern Reglement bindt alle leden van Ekonomika vzw, zoals deze bepaald zijn in 
bovenvermelde Statuten. 

Art 3. Het Intern Reglement wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd of gewijzigd 
met een twee derde meerderheid. Het Intern Reglement is een interne aangelegenheid. Een 
wijziging in het Intern Reglement heeft geldingskracht vanaf haar publicatie op de website 
binnen de 10 dagen na de betreffende Algemene Vergadering onder verantwoordelijkheid 
van de Voorzitter. 

Art 4. Elke belangstellende kan te allen tijde een exemplaar van de Statuten en het Intern 
Reglement op de website verkrijgen of inkijken in het FK (Financiën Kot). 

Art 5. Alle Praesidiumleden en het Bestuur dragen de verantwoordelijkheid voor de correcte 
naleving van dit Intern Reglement en worden dus verondersteld hierover de nodige kennis te 
hebben. 

Hoofdstuk 1: De leden 

Art 6. Soorten leden: Ekonomika vzw beschikt over verschillende soorten leden, namelijk 
algemene leden, teamleden, comitéleden, praesidiumleden en ereleden. 

a) Algemene leden betalen 10€ resp. 7€ lidgeld voor een volledig academiejaar resp. 
semester. Zij maken geen deel uit van de algemene werking van Ekonomika vzw, zij 
genieten slechts van de voordelen van een algemeen lid. 

b) Teamleden betalen 10€ resp. 7€ lidgeld voor een volledig academiejaar resp. 
semester. Zij maken deel uit van de algemene werking van Ekonomika vzw in de 
mate van het takenpakket van het desbetreffende team waarin zij zich bevinden. Zij 
genieten van de voordelen van een teamlid. 

c) Comitéleden betalen geen lidgeld aan Ekonomika vwz en maken deel uit van de 
algemene werking van Ekonomika vwz. Zij genieten van de voordelen als comitélid. 

d) Praesidiumleden betalen geen lidgeld aan Ekonomika vwz en maken deel uit van de 
algemene werking van Ekonomika vwz. Zij genieten van de voordelen als 
praesidiumlid. Een praesidiumlid is per definitie ook een erelid. 
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e) Ereleden betalen 50€ resp. 40€ lidgeld voor een volledig academiejaar resp. 

semester. Zij hebben per definitie deel uitgemaakt van de algemene werking van 
Ekonomika vzw, maar hoeven dit niet meer te zijn. Praesidiumleden, 
oud-praesidiumleden en leden van de Raad van Bestuur worden beschouwd als 
ereleden. Een erelid die het voorgaande werkingsjaar deel uitmaakte van het 
praesidium betaalt geen erelidgeld. 

Binnen deze leden kan er een onderscheid worden gemaakt tussen Actieve Leden en 
Niet-Actieve Leden, zoals bepaald in de statuten. Praesidiumleden en leden van de Raad 
van Bestuur zijn per definitie Actieve Leden.  

De algemene werking van Ekonomika vzw wordt gedefinieerd als de operationele uitvoering 
om de dagdagelijkse activiteiten van Ekonomika vzw te ondersteunen. 

Art 7. Als bewijs van zijn of haar lidmaatschap, staat elk lid geregistreerd in de database van 
Ekonomika. Op vertoon van deze lidkaart heeft het lid recht op de rechten horend bij zijn 
soort lidmaatschap toegekend door het Bestuur. Een lidmaatschap is geldig voor 1 
werkingsjaar, met uitzondering van de Commilitones Honoris Causa. Een Ekonomika 
lidmaatschap kan alleen aangegaan worden indien de persoon nog student is, met 
uitzondering van erelidmaatschap 

a) Kunnen als lid worden toegelaten bij Ekonomika vzw, zij die in het verleden niet 
definitief uit de Vereniging gesloten zijn en voldoen aan de bepaling van Art. 6 van de 
Statuten. 

b) Kunnen als Teamlid worden toegelaten bij Ekonomika vzw, zij die door het 
praesidium toegelaten zijn tot een Team van Ekonomika vzw en voldoen aan de 
bepalingen in (a). 

c) Kunnen als Comitélid worden toegelaten bij Ekonomika vzw, zij die door het 
Praesidium toegelaten zijn tot een Comité van Ekonomika vzw en zich akkoord 
hebben verklaard met het Comité Reglement en voldoen aan de bepalingen in (a). 

d) Kunnen als Praesidiumlid worden toegelaten bij Ekonomika vzw, zij die conform de 
procedure betreffende vorming van het Praesidium zijn benoemd of verkozen tot lid 
van het Praesidium. 

e) Kunnen als Erelid worden toegelaten bij Ekonomika vzw zij die hun jaar als 
Praesidiumlid volbracht hebben en niet definitief uit de Vereniging gesloten zijn. 
Eventuele andere uitzonderingen kunnen door het Bestuur worden toegelaten, per 
persoon, tot herroeping door het Bestuur of de Algemene Vergadering. 

f) Het Bestuur kan de titel van Commilito Honoris Causa toekennen wegens 
uitzonderlijke verdiensten. De Commilito Honoris Causa is levenslang Erelid en kan 
enkel herroepen worden bij beslissing bij twee derde meerderheid van het Bestuur. 
Hij of zij dient geen jaarlijkse bijdrage te betalen. De lijst van Commilitones Honoris 
Causa is te consulteren in Appendix A van dit Intern Reglement. 
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Hoofdstuk 2: Het Praesidium 

Art 8. Samenstelling: Het Praesidium van Ekonomika vzw zal bestaan uit de Ploeg onder 
de gedaante zoals die verkozen werd overeenkomstig de modaliteiten die in het 
Kiesreglement zijn vastgelegd. Een Praesidium bestaat uit juist 1 Praeses en een onbepaald 
aantal Vice-Praesides. 

a) Het is verplicht één Vice-Praeses te belasten met de Financiën. 
b) Eén Vice-Praeses wordt binnen de week na de Kiesweek op een Praesidium 

Vergadering tot Praeses Ad-Interim verkozen. De Praeses Ad-Interim vervangt de 
Praeses bij tijdelijke afwezigheid. Wanneer de Praeses definitief afwezig blijft, roept 
deze de Praesidium Vergadering samen om een nieuwe Praeses te verkiezen 
conform Art. 10. 

c) Het Praesidium kan bijkomende Praesidiumleden coöpteren mits toestemming van 
twee derde van zijn Praesidiumleden. Om voor coöptatie in aanmerking te komen, 
dient de kandidaat aan dezelfde voorwaarden te voldoen die het Intern Reglement 
bepaalt voor kandidaat-Praesidiumleden. Deze coöptatie moet worden goedgekeurd 
met tweederde meerderheid der actieve leden. Hiertoe wordt steeds een Algemene 
Vergadering samengeroepen. 

 
Art 9. Verantwoordelijkheid: Niettegenstaande een taakverdeling onder de verschillende 
Ekonomika vzw Praesidiumleden behoudt elk Praesidiumlid verantwoordelijkheid tegenover 
de leden inzake elke beslissing van het Praesidium van Ekonomika vzw. 

Art 10. Ontslagname: Een Praesidiumlid kan vrijwillig en individueel ontslag nemen. Onder 
geen beding kan een Praesidium collectief ontslag nemen. Bij ontslag van de Praeses, 
dragen de Vice-Praesides één van hen met tweederde meerderheid als kandidaat-Praeses 
voor aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering dient de kandidaat met 
tweederdemeerderheid te bekrachtigen. In de vervanging van een Vice-Praeses kan 
voorzien worden conform Art. 8c. 

Art 11. Ontslag: Wanneer een Praesidiumlid een beslissing van het Praesidium, het 
Bestuur of de Algemene Vergadering klaarblijkelijk negeert in de uitoefening van zijn of haar 
functie, of indien zijn of haar gedrag klaarblijkelijk getuigt van een deloyale houding 
tegenover Ekonomika vzw kan diens ontslag geëist worden, evenwel slechts volgens 
volgende procedures: 

a) Door de Praesidium Vergadering: Het ontslag wordt schriftelijk aangevraagd door 
minstens drie Praesidiumleden, dit op een Praesidium Vergadering waarop ten 
minste 80% van het Praesidium aanwezig is, met dien verstande dat de 
aanwezigheid van het betwiste Praesidiumlid niet vereist is bij het indienen van de 
aanvraag tot ontslag. Het bewuste Praesidiumlid krijgt de kans om zich te 
verdedigen. Indien een tweederdemeerderheid voor ontslag gevonden wordt bij de 
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andere Praesidiumleden, dan wordt het Praesidiumlid in kwestie uit zijn functie gezet. 
De Praeses brengt onmiddellijk na deze vergadering de Voorzitter van het Bestuur 
op de hoogte van de genomen beslissing. 

b) Door het Bestuur: Het ontslag wordt schriftelijk aangevraagd door minstens twee 
leden van het Bestuur, dit op een vergadering van het Bestuur waarop ten minste 
80% van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bewuste 
Praesidiumlid krijgt de kans om zich te verdedigen. Indien een 
tweederdemeerderheid voor ontslag gevonden wordt bij het Bestuur, dan wordt het 
Praesidiumlid in kwestie uit zijn functie gezet. 

Hoofdstuk 3: Werking en bevoegdheden van de vergaderingen 

Art 12. Het werkingsjaar van Ekonomika vzw start op 1 augustus en eindigt op 31 juli van 
het daaropvolgende jaar. Het boekjaar van Ekonomika vzw loopt gelijk met het werkingsjaar. 
Het academiejaar wordt bepaald door de KULeuven. 

Stemming 

Art 13. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen tenzij anders 
vermeld in de wet, de Statuten of het Intern Reglement. Ieder stemgerechtigd lid van de 
vergadering kan de stemming aanvragen. De vergadering mag de discussie eerst nog 
verderzetten. 

Art 14. Met gewone meerderheid wordt een resultaat bedoeld waarbij het aantal stemmen 
van de ene strekking groter is dan dat van de andere strekking. Hierbij worden dus enkel de 
geldige, niet-blanco stemmen in beschouwing genomen. De stem van de Voorzitter van de 
vergadering is beslissend bij staking van stemmen. Indien echter een gewone meerderheid 
zich onthoudt, dan eindigt de stemming onbeslist (cf. Art. 16). 

Art 15. Met tweederde meerderheid wordt een resultaat bedoeld waarbij het aantal 
stemmen van de ene strekking minstens dubbel zo groot is als dat van de andere strekking. 
Hierbij worden dus enkel de geldige, niet-blanco stemmen in beschouwing genomen. Indien 
echter een gewone meerderheid zich onthoudt, dan eindigt de stemming onbeslist (cf. Infra). 
Elke stemgerechtigde aanwezige van de vergadering kan een aanvraag doen tot stemming 
met tweederdemeerderheid. Hierover wordt gestemd bij gewone meerderheid. Deze regel 
geldt echter niet op de Algemene Vergaderingen. 

Art 16. Onthoudingen: Indien een gewone meerderheid zich onthoudt eindigt de stemming 
onbeslist en volgt er een nieuwe discussieronde waarin de standpunten opnieuw worden 
verduidelijkt. Hierna volgt een nieuwe stemronde, volgens bovenstaande richtlijnen. Het 
resultaat van deze stemronde is bindend, ook indien een gewone meerderheid zich 
onthoudt. 
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Art 17. Wijze van stemmen: Er wordt bij handopsteking gestemd, tenzij er gestemd wordt 
over personen. In dit geval wordt er, zonder uitzondering, schriftelijk gestemd. Verder kan 
elk stemgerechtigd lid van de vergadering een schriftelijke stemming aanvragen. In dit geval 
wordt er eveneens schriftelijk gestemd. 

Art 18. Volmachten: Ieder stemgerechtigd lid van de vergadering kan zich op deze 
vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid. Iedere 
aanwezige stemgerechtigde kan slechts één niet-aanwezige vertegenwoordigen. De 
volmachtgever stelt ten laatste 24u voor de vergadering de Voorzitter van de vergadering 
per mail op de hoogte, met de volmachtdrager in CC.  

De Algemene Vergadering 

Art 19. Verslag: Van elke Algemene Vergadering wordt verslag opgemaakt. Dit verslag 
wordt via e-mail ter beschikking gesteld aan alle Actieve Leden, dit ten hoogste twee weken 
na deze Algemene Vergadering. Verder is dit verslag ook beschikbaar in het FK. Dit verslag 
moet steeds worden goedgekeurd bij het begin van de volgende Algemene Vergadering. 

Art 20. De samenkomst van de Algemene Vergadering wordt aangekondigd zoals bepaald 
in Art. 12 van de Statuten. De uitnodiging vermeldt de agenda, plaats en tijdstip van de 
samenkomst van de Algemene Vergadering. In het geval van een bijeenroeping zoals 
bedoeld in Art. 11 van de statuten moet de samenkomst van betreffende Algemene 
Vergadering onmiddellijk na de bijeenroeping en ten minste twee werkdagen op voorhand 
worden bekendgemaakt, eveneens conform Art. 13 van de Statuten. 

Art 21. Het Bestuur roept de Algemene Vergadering samen. De voorzitter van het Bestuur 
zit ze voor en verleent het woord. De Voorzitter van het Bestuur leidt de stemmingen en 
maakt zijn voorkeur niet kenbaar bij oproeping van de stemming. De Algemene Vergadering 
kan een andere vergadervoorzitter aanstellen indien de Voorzitter van het Bestuur betrokken 
partij is. 

Art 22. Indien een samenkomst van de Algemene Vergadering met als enige agendapunt de 
Statuten, ontbinding of vereffening van de vereniging of het definitief uitsluiten van leden 
wordt samengeroepen kan enkel in geval van hoogdringendheid een ander agendapunt 
worden toegevoegd. De te behandelen artikelnummers van de Statuten worden expliciet 
vermeld op de agenda. 

De Praesidium Vergadering 

Art 23. De Praesidium Vergadering is de vergadering met als stemgerechtigden alle 
Praesidiumleden van het werkingsjaar zoals bepaald in de Statuten en dit Intern Reglement. 
Een geldige stemming in de Praesidium Vergadering is slechts mogelijk wanneer twee derde 
van de stemgerechtigden aanwezig is. 
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Art 24. Het Praesidium is vrij haar vergaderingen naar eigen inzichten en in het belang van 
Ekonomika vzw te organiseren. Het Praesidium kan eigenmachtig beslissen bijkomende 
personen toe te laten tot de vergadering, met dien verstande dat deze niet-Praesidiumleden 
geen stemrecht zullen hebben bij gebeurlijke stemrondes. De Praesidium Vergadering komt 
minstens één keer per maand samen tenzij het Bestuur dit niet meer nodig acht. 

Art 25. Het Praesidium voert een open beleid en betracht voortdurend zoveel mogelijk 
informatie m.b.t. dit beleid door te spelen naar de leden, de studenten aan de FEB en het 
Bestuur. 

Het Bestuur 
Art 26. Het Bestuur komt maandelijks, met uitzondering van de examen maanden januari en 
juni, samen. Indien nodig bevonden staat het NSF vrij om tijdens deze maanden een NSF 
vergadering bij elkaar te roepen, SF en het praesidium worden dan op de hoogte gehouden 
van de agenda en het verslag. NSF mag in deze vergaderingen, zoals beschreven in de 
statuten, geen beslissingen nemen aangezien de stem vereisten niet voldaan zijn. 
 
Art 27. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de visie van Ekonomika, stuurt de lange termijn 
projecten aan en neemt een adviserend rol aan naar de organisatie van de activiteiten. 
Verder betracht het Bestuur een transparant beleid te houden. 

Art 28. Zoals de Statuten stipuleren, bestaat het Bestuur uit de Studentenfractie (SF) en de 
Niet-Studentenfractie (NSF), dewelke altijd eenzelfde gewicht van 50% hebben in het 
Bestuur. De SF bestaat uit minimum 3 en maximaal 8 personen, de NSF bestaat uit 
minimum 3 en maximaal 10 personen. Het Bestuur draagt de kandidaten voor aan de 
Algemene Vergadering, waar zij al dan niet worden benoemd om de fracties te vervoegen. 
Het Bestuur dient steeds voldoende kandidaten voor te dragen om het minimaal aantal 
leden per fractie te behalen. 

Art 29. Voorwaarde SF: Als voorwaarden voor het mandaat van Bestuurder uit de 
Studentenfractie geldt dat de kandidaten Actief Lid moeten zijn van Ekonomika vzw en 
voltijds ingeschreven zijn in een voltijds programma aan de FEB. 

Art 30. Kandidatuur SF: Alle kandidaturen voor de Studentenfractie worden gericht aan de 
Praeses. Het Praesidium heeft, wat betreft de SF, een exclusief voordrachtsrecht naar het 
Bestuur. Zowel het Praesidium als het Bestuur kunnen weigeren om mensen voor te stellen 
aan de Algemene Vergadering op basis van objectieve criteria. In dat geval communiceert 
het Bestuur aan de Algemene Vergadering welke personen er geweigerd werden en om 
welke redenen. 

Art 31. Voorwaarde NSF: Als voorwaarden voor het mandaat van Bestuurder uit de 
Niet-Studentenfractie geldt dat de kandidaten lid moeten zijn van Ekonomika vzw. Het 
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Bestuur bepaalt zelf welke verdere voorwaarden ze aan deze kandidaten zal opleggen; deze 
voorwaarden worden aan de Algemene Vergadering bekendgemaakt. 

Art 32. Kandidatuur NSF: Alle kandidaturen worden gericht aan de Voorzitter van het 
Bestuur. Het Bestuur kan weigeren mensen voor te stellen aan de Algemene Vergadering 
op basis van objectieve criteria. In dat geval communiceert het Bestuur aan de Algemene 
Vergadering welke personen er geweigerd werden en om welke redenen. 

Art 33. Duurtijd mandaten: Het mandaat van SF duurt 1 werkingsjaar en gaat in vanaf dag 
1 van het werkingsjaar waarvoor verkozen. Het is onbeperkt verlengbaar, zolang aan de 
voorwaarden voldaan blijft. Het mandaat van NSF geldt, conform de statuten, voor 3 jaar. 
Eenzelfde persoon kan maximaal 2 mandaten van 3 jaar opnemen. Het mandaat van 
Voorzitter geldt voor 1 jaar. Een Voorzitter kan maximaal 2 keer herbenoemd worden; 
eenzelfde persoon kan dus maximaal 3 jaar Voorzitter zijn.  

Art 34. Het Bestuur komt samen binnen de 2 weken na de stembusgang. 

Art 35. De Voorzitter benoemt voor elke praesidiumfunctie een “peter/meter” onder 
NSF-leden. 

Art 36. Indien er zich een belangenvermenging voordoet bij een Bestuurslid m.b.t. een 
onderwerp moet deze persoon zich afhouden van de stemming en kan er gevraagd worden 
om de kamer te verlaten bij discussies. Er is sprake van belangenvermenging bij: 

a) Een Campagneleider indien het onderwerp het Opkomend Praesidium betreft 
b) Een vermoeden van belangenvermenging bevestigd door een stemming van het 

Bestuur met een gewone tweederde meerderheid 

Art 37. Wanneer een Bestuurslid een Campagneleider (iemand die een actief engagement 
aangaat bij het Opkomend Praesidium) wordt van het Opkomend Praesidium dient deze dit 
te melden bij het Bestuur. Deze melding moet digitaal of in persoon aan het hele Bestuur 
plaatsvinden in de week van bevestiging van het engagement aan het Opkomend 
Praesidium. 

Hoofdstuk 4: Opbouw en bestemming van financiële reserves 

Art 38. Opbouw: Eventuele winst saldo's bij het einde van een werkingsjaar van Ekonomika 
vzw moeten volledig op de reserverekening van Ekonomika vzw overgeboekt worden bij 
beslissing van het Bestuur. 

Art 39. Toegang: Slechts het Bestuur heeft toegang tot de reserves. Voor verrichtingen met 
de reserves zijn steeds twee handtekeningen van genoemde volmachthouders vereist. Deze 
volmachthouders zijn: de voorzitter van het Bestuur en de auditor van het Bestuur. Deze 
vereiste houdt in dat de voorzitter van het Bestuur nooit beide volmachten op zich kan 
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nemen, zelfs niet bij de overdrachtsprocedure zoals besproken in Hoofdstuk 5 van dit Intern 
reglement. 

Art 40. Belegging: De wijze van beleggen van de reserves (vb. veranderen van 
bankinstelling, veranderen van beleggingsvormen zoals spaarrekening, obligaties, 
beleggingsfondsen,...) kan slechts gewijzigd worden mits toestemming van het Bestuur. 
Voor beleggingsvormen met hoog risicogehalte moet evenwel steeds de Algemene 
Vergadering geraadpleegd worden. 

Hoofdstuk 5: Overdracht 

Art 41. Operationele werking Praesidium: Het behoort tot een van de taken van het 
uittredend praesidium, onder toezicht van de uittredend praeses, om haar opvolgers in de 
beste omstandigheden van start te laten gaan. Alle nuttige informatie moet zo snel mogelijk 
worden doorgegeven, dit omvat: 

a) Sleuteloverdracht in samenspraak met je opvolger van het nieuwe praesidium. 
b) Mailoverdracht in samenspraak met je opvolger van het nieuwe praesidium. 
c) Overdracht van alle volmachten m.b.t. alle bankrekeningen (uitgezonderd de 

reserverekeningen) in samenspraak met de huidige Vice-Financiën 
d) Knowledge Management tool volledig updaten naar je afgelopen werkingsjaar, met 

als uiterste deadline 1 week na de Kiesweek. 
e) Een eerste samenkomst tussen de nieuw verkozen vice-praesides met hun 

peter/meter van het Bestuur in de periode na de Kiesweek 

Deze zaken idealiter zo snel mogelijk na de Kiesweek overdragen/uitvoeren en de uiterste 
deadline die hiervoor geldt is 31 juli van het huidige werkingsjaar, tenzij anders vermeld. 

Art 42. Overdracht volmachten reserverekening: Indien een volmachthouder van de 
reserverekening ontslag neemt uit het Bestuur of indien zijn mandaat verloopt, moet nog 
tijdens zijn mandaat (dus voor zijn ontslag uit het Bestuur) een ander lid van de 
niet-studentenfractie aangesteld worden als volmachthouder en moet deze overdracht ook 
effectief al plaatsvinden. Deze vereiste houdt ook in dat de leden van de 
niet-studentenfractie nooit collectief ontslag kunnen nemen uit het Bestuur. 

Hoofdstuk 6: Studentenvertegenwoordiging 

Art 43. Het praesidium van Ekonomika vzw stelt zich tot doel met een delegatie aanwezig te 
zijn op de bijeenkomsten van de koepelorganisaties LOKO en Stura. Het praesidium van 
Ekonomika vzw is verplicht steeds met een delegatie aanwezig te zijn op de bijeenkomsten 
van de verschillende deelraden zoals daar zijn, maar niet beperkt tot, Cultuur 
werkvergadering, Sport werkvergadering, Fakbaroverleg, Internationaal werkvergadering. 
Het praesidium regelt deze vertegenwoordiging naar eigen goeddunken. Op al deze 
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vergaderingen moet minimum het aantal personen nodig voor het verkrijgen van het 
maximum aantal stemmen, aanwezig zijn. 

Art 44. Het praesidium van Ekonomika vzw is verplicht met een delegatie aanwezig te zijn 
op de vergaderingen van de FEB waarvoor zij een uitnodiging heeft ontvangen. Het 
praesidium regelt deze vertegenwoordiging naar eigen goeddunken. Op al deze 
vergaderingen moet minimum het aantal personen nodig voor het verkrijgen van het 
maximum aantal stemmen, aanwezig zijn. 

Hoofdstuk 7: Jaarwerking 

Art 45. Jaarraden: De jaarraden vertegenwoordigen hun respectievelijke jaren naar 
Ekonomika vzw toe. Zij organiseren hun eigen werking, dit evenwel in samenspraak met de 
vice-praeses die verantwoordelijk gesteld werd voor jaarbonding. De jaarraden maken 
integraal deel uit van de werking van Ekonomika vzw voor zover bepaald door art. 3 van de 
Statuten. Ekonomika vzw heeft steeds het recht om financiële controle uit te voeren. 

Art 46. Informatiedoorstroom: Het praesidium is verantwoordelijk voor een goede 
informatie-doorstroom naar de jaarraden toe en vice versa. 

Art 47. Onderwijs Vertegenwoordiging per jaar: De vice-praeses onderwijs duidt een 
fasevertegenwoordiger binnen elk jaar en richting aan. De verkozen fasevertegenwoordigers 
vertegenwoordigen de FEB studenten in de POC van hun richting. 

Art 48. Financiën van de jaarraden: Ekonomika vzw heeft steeds het recht om financiële 
controle uit te voeren op de jaarraden. Hiertoe zal elke jaarraad een gedetailleerd financieel 
verslag bijhouden dat openbaar is voor alle actieve leden van desbetreffend jaar. Tevens 
wordt maandelijks dit verslag ter beschikking gesteld van de vice-praesides die 
verantwoordelijk gesteld zijn voor financiën en voor jaarwerking, van de boekhouder en van 
de voorzitter van het bestuur. 

Hoofdstuk 8: Algemene bepalingen 

Art 49. Financiële leningen: Financiële leningen en vorderingen van Ekonomika vzw 
dienen steeds schriftelijk contractueel te worden vastgelegd en dit onder 
verantwoordelijkheid van de vice-praeses financiën en de auditor. 

Art 50. Leningen en vorderingen aan jaarraden of Ekonomika Projects zijn enkel mogelijk 
zonder voorafgaande goedkeuring van het Bestuur indien het gaat om werkkapitaal op de 
dag zelf voor een te organiseren evenement van die jaarraad of Project in kwestie en met 
een max van €1000. De terugbetalingstermijn is in dit geval steeds de dag na het bedoelde 
evenement. In elk ander geval is voorafgaande toestemming van het Bestuur nodig die 
tegelijk ook de terugbetalingstermijn vaststelt. 
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Art 51. Tegenstrijdig belang van het Bestuur: Wanneer een bestuurder, bij het nemen van 
een bepaalde beslissing of het stellen van een bepaalde verrichting, een door rechtstreeks 
of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang 
van de vereniging, dient hij daarvan het Bestuur onmiddellijk op de hoogte te brengen. De 
bestuurder moet dit belang mededelen aan de andere bestuurders, uiterlijk op de 
vergadering van het Bestuur waarop het desbetreffende besluit moet worden genomen. Zijn 
verklaring, alsook de rechtvaardigheidsgronden op basis waarvan de beslissing toch wordt 
genomen, moeten worden opgenomen in de notulen van het Bestuur. Het onderdeel van 
deze notulen van het Bestuur dat betrekking heeft op de beraadslaging en de stemming 
omtrent het agendapunt waarop het strijdig belang betrekking heeft, dient ter kennis te 
worden gebracht aan de de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

Art 52. Tegenstrijdig belang Praesidium: Wanneer een lid van het praesidium, bij het 
nemen van een bepaalde beslissing of het stellen van een bepaalde verrichting in het kader 
van het dagelijks bestuur, een door rechtstreeks of onrechtstreeks belang van 
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, dient hij 
daarvan het praesidium onmiddellijk op de hoogte te brengen. Het praesidium lid moet dit 
belang mededelen aan de andere praesidiumleden, uiterlijk op het moment waarop het 
praesidium het desbetreffende besluit moet nemen. Zijn verklaring, alsook de 
rechtvaardigheidsgronden op basis waarvan de beslissing toch wordt genomen, moeten 
worden opgenomen in het verslag. Het onderdeel van dit verslag dat betrekking heeft op de 
beraadslaging en de stemming omtrent het agendapunt waarop het strijdig belang 
betrekking heeft, dient ter kennis te worden gebracht tijdens de eerstvolgende vergadering 
van het Bestuur 

Appendix A: Oplijsting van de nog in leven zijnde commilito 
honoris causa 

a) Frederik Reynaert 
b) Prof. Dr. Luc Sels 
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