
WOORD VOORAF 

 

De doop is een traditiegebonden gebruik dat sinds jaar en dag een belangrijk deel uitmaakt van het rijke 

studentenbestaan. Het is een plechtigheid waarbij duidelijk een broederschap ontstaat tussen studenten. Het is 

een gebeuren dat tot doel heeft hechte vriendschapsbanden tot stand te brengen; een band die vaak voor het 

leven behouden wordt. Het is bovendien een leuk gebeuren vol uitdagingen en opdrachten waar de studenten 

mooie herinneringen aan overhouden 

Een doop mag echter nooit een voorwaarde zijn voor lidmaatschap. De voordelen van het gedoopt zijn moeten 

zich dan ook beperken tot enkele specifieke activiteiten zoals een gesloten (doop)cantus. 

Algemeen mag er geen statusverschil gecreëerd worden en moet deze plechtigheid best bekeken worden als een 

ludieke initiatieritus en een stimulans tot verbroedering binnen de vereniging. 

Er mogen specifieke tradities bestaan op vlak van de invulling van de doop of het schachtenjaar, maar deze 

moeten steeds binnen de krijtlijnen van dit doopdecreet vallen, in een sfeer van verbroedering en ludieke 

studentikoziteit. 

Door zich akkoord te verklaren met onderstaand doopdecreet, tonen de verenigingen aan dat zij de wil hebben om 

in een goede verstandhouding met stad & Politie Brussel, de Brusselse onderwijsinstellingen en de Brusselse 

maatschappij de studentikoze tradities in stand te houden. 

 

  



DECREET 

tot het verantwoordelijk invullen van de doopplechtigheid, opgemaakt en ondertekend te Brussel op 

 

 

 

 

Art. 1. [Verplichting tot eerbiediging van de doopreglementeringen] 

 

1. Dit doopdecreet is een aanvulling, en waar nodig verstrenging, op de bestaande Belgische wetgeving en 

dient ook zo geïnterpreteerd te worden. Bij twijfel over wettelijkheid gaat de Belgische wetgeving voor op 

het decreet. 

2. De erkende verenigingen zijn verplicht zich te verbinden aan het doopdecreet. Hierbij verbinden ze zich 

ertoe de reglementering zoals in dit document vastgelegd te respecteren bij de invulling van 

doopplechtigheden en doopriten. 

3. De niet-erkende verenigingen kunnen zich ook verbinden aan het doopdecreet indien zij dit wensen.  

4. De verenigingen die verbinden aan de decreet verklaren zich akkoord met het Vlaams doopdecreet.  

5. Dit reglement is volledig van toepassing op alle handelingen die gesteld worden in het kader van de 

dopen. Het omvat zowel schachtenverkopen, gebruiksdagen, voordopen, dopen, nadopen en 

ontgroeningen, alsook elke andere actie van eender welke aard die geïnterpreteerd kan worden als 

zijnde in het kader van de doop. 

 

TITEL I 

[RECHTEN EN VRIJHEDEN] 

 

Art. 2. [Recht op uittreding] 

 

1. Elke schacht kan op eender welk moment beslissen om niet langer deel te nemen aan de 

doopplechtigheid. Als gevolg van deze beslissing mag de Vereniging geen enkele beperking opleggen 

aan de persoon in kwestie, tenzij het ontnemen van de exclusieve rechten voortvloeiend uit het gedoopt-

zijn (i.e. eventuele toegang tot cantussen, voordelen bij peter-en meteravonden, praesidiumfuncties voor 

zover statutair begrensd, etc.). 

2. Wanneer de schacht weigert een bepaalde proef te ondergaan zonder een gefundeerde reden aan te 

halen (bv. verwijzen naar de medische doopfiche), heeft de vereniging het recht om de persoon het 

verdere verloop van de doop te ontzeggen. De schacht verzaakt vanzelfsprekend ook in dit geval aan de 

exclusieve rechten van het gedoopt-zijn. 

 

Art. 3.[Recht op inzage van het doopreglement] 

 

1. De schacht wordt actief op de hoogte gebracht van de inhoud van het doopdecreet door de 

studentenvereniging. De schacht heeft ook ten allen tijde (dus zowel voor, tijdens als na het 

doopgebeuren) het recht tot het opvragen van het doopreglement. Bij twijfel over de correctheid van een 

bepaalde proef of actie van een doopmeester kan de schacht dus steeds laten controleren in hoeverre 

deze niet in strijd is met de regelgeving. 

Indien de schacht van oordeel is dat een bepaalde proef of actie van een doopmeester in strijd is met de 

regelgeving, heeft deze het recht contact op te nemen met de controlerende instantie ( = KVHV Brussel) 

tot registratie van de feiten en het inwinnen van inlichtingen ter verdediging van zichzelf. De 

controlerende instantie wordt beschreven in het intern reglement der dopen. 

 

Art. 4.[Recht op inzage van de medische doopfiche] 

 

1. De schacht heeft steeds het recht om voor een bepaalde proef de persoonlijke medische doopfiche op te 

vragen en aan te halen ter staving van een argumentering inzake het eventuele weigeren van een proef. 

2. Het recht op inzage van de medische doopfiche is sterk beknot tot de persoon zelf en de betrokken 

doopmeesters voor zover deze laatsten er een duidelijke noodzaak aan hebben naar aanleiding van het 

verantwoordelijk kunnen invullen en laten verlopen van het doopgebeuren. Onder geen enkel beding kan 

de vertrouwelijke informatie van de medische doopfiche op eender welke wijze openbaar worden  



gemaakt. 

 

 

Art. 5.[Recht op bewaring van bezittingen] 

 

1. Schachten hebben het recht op bewaring van hun bezittingen en waardevolle voorwerpen tijdens het 

doopgebeuren. De Vereniging moet hiervoor op voorhand heel duidelijke afspraken formuleren naar de 

schachten toe en kan - indien zij zich hiertoe in staat acht - voorzien in een goed beveiligde 

bewaarplaats. Men mag de schachten echter niet dwingen bezittingen in bewaring te geven. 

2. De Vereniging is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadigingen aan de persoonlijke bezittingen van 

de schacht wanneer deze laatste de afspraken tot bewaring niet naleeft of de mogelijkheid tot bewaring 

weigert. 

 

Art. 6.[Recht op basisbehoeften] 

 

1. De vereniging moet goed op voorhand duidelijke afspraken maken omtrent sanitaire pauzes en 

douchefaciliteiten in het bijzonder. Ofwel krijgen de schachten de mogelijkheid op hun eigen kot te gaan 

douchen, ofwel moeten ze via hun peter of meter douchemogelijkheid krijgen. 

2. Wanneer de Vereniging significante pauzes inlast tussen verschillende fases van het doopgebeuren (bv. 

tussen buiten- en binnendoop), dient de Vereniging te voorzien in douchemogelijkheden voor elke 

schacht. 

3. De vereniging moet voorzien in de basisbehoeften van de schacht. Dit betreft onder andere voldoende 

voedsel, water en nachtrust. 

4. Het is niet toegelaten de schachten overmatig uit te putten door het opleggen van een overvloed aan te 

zware opdrachten. De vereniging is steeds verantwoordelijk voor het welzijn van de schachten en moet 

een aanvaardbaar evenwicht weten te vinden wat de belasting betreft 

 

Artikel 7.[Recht op het volgen van lessen] 

 

De vereniging probeert de doopplechtigheid op zo goed mogelijke tijdstippen te plannen zodat deze niet 

overlapt met lesmomenten. Het is de individuele keuze van de student om de lessen al dan niet te 

volgen.  

 

TITEL II 

[VERBODEN PRAKTIJKEN] 

 

Art. 8. [Verbod van dronkenschap] 

 

1. De doopmeesters dienen gedurende de opdrachten tijdens de buitendoop wettelijk nuchter (i.e. 

maximum 0.5 promille) te blijven en zijn voor de gehele duur van de doop verantwoordelijk voor het 

welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de schachten. 

2. De schachten mogen niet gedwongen worden tot een overdreven inname van alcoholische, noch non-

alcoholische dranken. Het kan geenszins de bedoeling zijn dat een opdracht in het teken staat van een 

schacht dronken te voeren. We wijzen hierbij specifiek op nadopen, die dus absoluut niet mogen 

bestaan uit een geheel aan drankspelletjes. 

3. Indien een schacht dronken is in die mate dat hij of zij een gevaar voor zichzelf of anderen veroorzaakt, is 

de Vereniging verplicht deze schacht te verwijderen uit het doopgebeuren en te zorgen voor een veilige 

begeleiding. 

 

Art. 9.[Verbod van naaktloperij] 

 

1. Naaktloperij is wettelijk strafbaar en heeft bijgevolg geen plaats op een studentendoop. 

2. De verplichting van zich in besloten vereniging te vertonen zonder het bedekken van de intieme zones, 

mag en kan geen voorwaarde zijn voor het succesvol afronden van de doop. 

 

 



 

 

 

Art.10.[Verbod van het gebruik van slachtafval, kadavers, bloed en levende gewervelde dieren] 

 

1. Er mag bij de doop geen gebruik gemaakt worden van slachtafval of kadavers. Slachtafval zijn zaken die, 

geheel of gedeeltelijk, niet voor de menselijke voedingsketen geschikt zijn. Behoudens tegenbewijs 

worden voedingsmiddelen die niet in de reguliere voedingshandel te verkrijgen zijn aanzien als 

slachtafval. Dit vermoeden kan weerlegd worden mits voorlegging van gedetailleerd betalingsbewijs van 

de betreffende voedingszaak .  

2. Bloed is een ideale voedingsbodem voor gevaarlijke ziekteverwekkers en behoort dus niet thuis binnen 

het doopgebeuren. Ook al is het gebruik van bloed in sommige verenigingen van oudsher een traditie, er 

zijn genoeg ongevaarlijke alternatieven op voorhanden. 

3. Het betrekken van levende gewervelde dieren bij dooppraktijken is verboden. 

4. De Vereniging moet duidelijk op voorhand (i.e. in het doopdraaiboek) weet geven van legale gebruiken 

(i.e. met de juiste certificaten) die mogelijks dubieus geïnterpreteerd zouden kunnen worden en onder 

dit artikel vallen (voor aangifte: zie TITEL III, Art. 15.).  

5. De Vereniging moet steeds in het bezit zijn van eventuele certificaten en deze moeten zowel tijdens de 

doop zelf kunnen worden voorgelegd, als erna bij eventuele navraag of betwisting. 

 

Art. 11.[Verbod van gevaarlijke producten] 

 

1. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen producten bedoeld voor consumptie en producten bedoeld 

voor het gebruik tijdens de doopplechtigheid.  

2. Producten ter consumptie: Er geldt een strikt verbod van gevaarlijke producten, en dit in de meest brede 

betekenis. Een niet-limitatieve opsomming bestaat uit: 

a. schadelijke chemische stoffen, risicohoudende mengsels en combinaties van stoffen en andere 

gevaarlijke stoffen. 

b. producten die een risico kunnen inhouden voor de gezondheid (rauw vlees of gevogelte, rauw 

ei,...) 

c. vervallen voedingsproducten mogen niet gebruikt worden voor schachtenpap of inname. 

Wanneer de schachten iets moeten opeten, dient er steeds rekening te worden gehouden dat 

dit, ongeacht de smaak, geen gezondheidsrisico’s mag inhouden. 

d. indien men gebruik maakt van niet-gewervelden, zoals insecten en wormen, moeten deze 

worden aangekocht in een voedingswinkel. Het aankoopbewijs van dergelijke producten moet 

kunnen aangetoond worden. 

3. Producten gebruikt tijdens de doopplechtigheid: Er geldt een strikt verbod van gevaarlijke producten, en 

dit in de meest brede betekenis. Een niet-limitatieve opsomming bestaat uit: 

a. schadelijke chemische stoffen  

b. risicohoudende mengsels en combinaties van stoffen 

c. andere gevaarlijke stoffen (bv. paardenmest stikstofhoudend) 

 

De Vereniging wordt geacht alle voorzorgsmaatregelen te nemen wat betreft de veiligheid en gezondheid van de 

schachten; zij zal steeds zowel op voorhand als ter plekke uitvoerig moeten controleren wat betreft de 

aanwezigheid en het gebruik van potentiële gevaarlijke producten. 

 

Art.12.[Verbod van afval lozen] 

 

1. Na afloop van het doopgebeuren moet het afval verwijderd worden en op een daartoe bestemde plaats 

worden gestort. De Vereniging is verplicht van tijdens de doopplanning en het opstellen van het 

draaiboek zeer duidelijke afspraken te maken omtrent de afvalverwijdering. Bij de buitendoop wordt er 

gebruik gemaakt van een zeil. 

2. In geval van een binnendoop wordt de Vereniging geacht duidelijke afspraken te maken omtrent afval, 

opkuis en (geur)hinder met de horeca-uitbater in kwestie. 

3. De controlerende instantie voorziet in een verzamelpunt voor het afval door het tijdelijk plaatsen van een 

container op een afgesproken plaats. Alle verenigingen dienen hiervan gebruik te maken, de kostprijs zal 



evenredig verdeeld worden onder alle verenigingen ongeacht het gebruik ervan. De controlerende 

instantie is niet verantwoordelijk voor de afvalproblematiek als gevolg van nalatigheden hieromtrent 

door een bepaalde Vereniging. 

4. Het afval moet op de daarvoor voorziene plaats achtergelaten worden voor 7u ’s morgens aansluitend op 

de datum van de doop of doopcantus. 

 

Art.13. [Verbod van overdreven vernedering en ongewenste intimiteiten] 

 

1. De Vereniging dient steeds respect te tonen voor de psychische en fysieke integriteit van de schachten. 

Het kan niet de bedoeling zijn van personen op overdreven wijze te vernederen en psychologische schade 

toe te brengen. 

2. Ongewenste intimiteiten of intimidatie zijn niet geoorloofd in het dagelijkse leven, en dus zeker niet 

tijdens de doopplechtigheid. De Vereniging dient rekening te houden met het feit dat doopmeesters niet 

zelden in een gevaarlijke machtspositie zitten die gemakkelijk te misbruiken valt. Transparantie en 

interne controle zijn hier dan ook een absolute must. 

 

Art. 14.[Verbod van ongeoorloofd contact met buitenstaanders] 

 

1. De Vereniging dient bij het dopen steeds rekening te houden met (toevallige) aanwezigen of 

omstaanders. Dit gaat over het lastigvallen, hinderen of onnodig betrekken van derden. Vaak hebben 

deze mensen totaal geen doopverleden en kunnen ze de verschillende gebruiken moeilijk in een juist 

kader plaatsen, wat tot grote frustratie kan leiden. 

2. Indien bij een opdracht buitenstaanders betrokken geraken moet er toelating gevraagd worden aan de 

personen in kwestie. 

 

TITEL III 

[DIVERSE BEPALINGEN] 

 

Art. 15.[Planning van de doopplechtigheid] 

 

1. Alle in artikel 1 vermelde activiteiten, exclusief de ontgroening, dienen plaats te vinden in het eerste 

semester van het academiejaar. 

2. De data van de doop en doopcantus dienen ten laatste op de eerste dag van het academiejaar 

bekendgemaakt te worden aan de verantwoordelijken van de controlerende instantie. Zij hebben het 

recht om in overleg tijdens de eerste lesweek data te wijzigen indien dit nodig is voor het goede verloop 

van de gehele doopperiode. 

3. De doop moet op voorhand op een behoorlijke manier uitgetekend en gepland worden. De 

verantwoordelijken van de doop (het Praesidium, eventueel bijgestaan door een doopcomité) dienen alle 

mogelijke risico’s van de opdrachten te evalueren. 

4. De doopverantwoordelijken moeten de doopactiviteiten op voorhand aankondigen aan Stad en Politie 

Brussel via de hiervoor voorziene procedure. Deze procedure houdt in dat de gegevens van de 

doopactiviteiten worden overgemaakt aan de politie en cel events.  

5. De doopverantwoordelijken voorzien in een draaiboek met vermelding van locatie(s), het vermoedelijke 

tijdstip van aanwezigheid (per locatie) en geschikte contactgegevens. Dit alles moet op voorhand worden 

doorgegeven aan de controlerende instantie. Het organiseren van niet-aangekondigde activiteiten is niet 

toegelaten en wordt als dusdanig gesanctioneerd. 

 

Art. 16[Doopgeheim] 

 

Het doopgeheim kan zorgen voor een sterke band tussen praesidium en schachten en tussen schachten 

onderling. Het doopgeheim kan echter nooit gelden ten aanzien van medisch personeel, de 

controlerende instantie en andere derden die instaan voor de veiligheid van de schachten of op de 

hoogte moeten zijn van het doopgebeuren. 

 

Art.17. [Medische voorzorgen en voorzieningen] 

 



1. De Vereniging dient navraag te doen naar mogelijke medische aandachtspunten (allergieën, 

gezondheidsproblemen, lenzen, etc.) en hiermee rekening te houden bij het opleggen van de 

opdrachten. De controlerende instantie voorziet hiervoor een medische doopfiche. 

2. Indien de gezondheidstoestand van een schacht te veel risico’s met zich meebrengt heeft de 

organiserende Vereniging (mits een degelijke motivatie) het recht en zelfs de plicht deze de toegang tot 

de doop te weigeren. 

3. De Vereniging dient werk te maken van voldoende medische voorzieningen. Zo moet er een EHBO-kit 

aanwezig zijn tijdens het doopgebeuren. Er wordt rekening gehouden met de specifieke finaliteit van 

deze EHBO-kit en wordt aldus aangevuld met doopgericht materiaal (thermische folie, oogdruppels, 

noodnummer antigifcentrum). 

 

Art.18. [Schachtenverkoop en/of petersystemen] 

 

Wanneer de Vereniging een doop via een schachtenverkoop of petersysteem organiseert, dient zij 

schriftelijke afspraken te maken met de peters en meters die de opdrachten voor de schachten zullen 

bedenken. Iedereen die actief participeert in het doopgebeuren wordt geacht de doopreglementering te 

kennen en er naar te handelen. 

 

Art. 19. [Organisatie van de buitendoop] 

 

1. Locatie 

Wanneer er geopteerd wordt voor een publieke ruimte, moet erop toegezien worden dat de locatie 

verkeersluw en veilig is en dat er geen overlast is voor de toevallige passanten. Indien nodig moet de 

Vereniging een aanvraag tot inname van openbare ruimte indienen bij Stad Brussel. Na afloop moet de 

locatie in exact dezelfde staat zijn als voorheen (over afval, zie TITEL II, Art. 11). 

 

 

2. Veiligheid 

 

Bij doopopdrachten waarbij de schachten in het donker nabij gevaarlijke plaatsen (wegen in het 

bijzonder) komen, dienen zij verplicht een fluorescerend vestje te dragen, voorzien door de 

doopmeesters.  

 

Art.20. [Organisatie van de binnendoop] 

 

Voor de binnendoop dient de Vereniging een akkoord te sluiten met de horeca-uitbater of eigenaar in 

kwestie. Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden omtrent afval, opkuis en (geur)hinder. 

 

Art.21. [Advies en interpretatie van de doopreglementeringen] 

 

De controlerende instantie kan steeds gevraagd worden om advies uit te brengen bij de doopplanning of 

een interpretatie van de doopreglementering te geven. De controlerende instantie onderneemt ook 

stappen om de geest van het doopdecreet over te brengen naar de verenigingen toe.  

 

De onderlinge afspraken die gemaakt worden tussen de controlerende instantie en haar verenigingen 

moeten altijd verenigbaar zijn met het doopdecreet. Het doopdecreet primeert in geval van twijfel.  

 

TITEL IV 

[DOOPCONTROLE] 

 

Art. 22. [Personen gerechtigd tot het uitvoeren van doopcontrole] 

 

De controlerende instantie kan bestaan uit bestuursleden ban KVHV Brussel. Het niet toelaten van deze 

personen tot controle, het onmogelijk maken van deze personen om de doop te controleren worden 

gesanctioneerd.  

 



 

 

 

Art. 23. [Vaststellingen van inbreuken] 

 

Inbreuken op het doopreglement worden onmiddellijk gemeld aan de controlerende instantie. Indien 

mogelijk wordt van inbreuken audiovisueel materiaal vastgelegd. 

 

TITEL V 

[SANCTIES] 

 

Art. 24. [Lichte inbreuken: waarschuwing] 

 

Lichte inbreuken op dit doopreglement (bv: het niet respecteren van een deadline, afwezigheid van de 

EHBO-kit,... ) worden verder opgevolgd en krijgen een waarschuwing. Indien deze toestand zich verder 

bestendigt en niet onmiddellijk wordt rechtgezet, wordt dit aldus aanzien als een gewichtige inbreuk. 

Een waarschuwing houdt in dat er een schriftelijke waarschuwing wordt overgemaakt aan de vereniging 

in kwestie. Er wordt een kopie bezorgd aan de controlerende instanties.  

 

Art. 25. [Gewichtige inbreuken: Het stilleggen van de doop] 

 

Gewichtige inbreuken op het doopreglement zijn deze welke de kerngedachte van dit reglement 

aantasten en niet voor enige andere interpretatie vatbaar zijn. (Bv: Gebruik  

levende gewervelde dieren, medische fiches, ...).Dit gaat ook over het betrappen op inbreuken, maar 

waarbij nog geen schade werd aangericht. Er wordt een schriftelijk rapport door de 

doopverantwoordelijken overgemaakt aan de desbetreffende vereniging. Er wordt een kopie bezorgd aan 

de controlerende instanties. 

 

Art. 26. [Onverantwoorde en gevaarlijke inbreuken: Tuchtsancties, schorsing van de vereniging] 

 

Inbreuken op het reglement die de veiligheid van de schachten in gevaar brengen worden strafbaar 

gesteld door de controlerende instantie. Dit is uiteraard onverminderd een verdere burgerrechtelijke of 

strafrechtelijke vervolging vanwege de hoger onderwijsinstelling, schacht, het openbaar ministerie of 

enig andere belanghebbende partij. Hierbij wordt gedacht aan o.a. de weigeren van dringende medische 

interventie, blootstellen aan gevaarlijke situaties, blootstellen aan traumatiserende ervaringen voor een 

normaal redelijk persoon, het weigeren van stopzetting van doop door een controlerende persoon, ...), 

het niet verlenen van hulp aan personen in nood of het weigeren van een opgave aan de doop. 

 

Art. 27. [Toepasbaarheid sancties] 

 

Er is in hoofde van de controlerende persoon geen appreciatiebevoegdheid. Indien hij een inbreuk 

vaststelt is hij verplicht deze te rapporteren aan de controlerende instantie. De hierboven opgestelde 

sancties worden ook onmiddellijk gemeld aan de controlerende instantie, die deze dienen te 

bekrachtigen. Bij het niet rapporteren of niet toepassen van de bepaalde sancties stelt de vaststellende 

persoon zich desgevallend bloot aan tuchtsancties. Wanneer er strafrechtelijke inbreuken worden 

gepleegd, is de controlerende instantie niet verantwoordelijk. Voor het rapporteren van strafrechtelijke 

inbreuken wel. Bij strafrechtelijke inbreuken wordt het dossier overgeheveld aan de politie en de 

gerechtelijke instanties 

 

Art. 28.[Bevoegdheden] 

 

De personen die bevoegd zijn tot het opleggen van de sancties worden beschreven in het intern reglement.  

 


