
Vlaams kader doop- en andere studentikoze activiteiten

De studentenorganisaties1 in Vlaanderen kijken terug op een lange traditie. Met hun activiteiten willen ze de  
onderlinge verbondenheid en vriendschap tussen studenten versterken. Het gaat om activiteiten die studenten 
in een sfeer van verbroedering opnemen in het rijke studentenleven en moeten zorgen voor mooie herinneringen 
voor de student. Humor, vriendschap en geweldloosheid moeten hierbij een rode draad vormen.

Uiteraard gaan deze tradities gepaard met de nodige verplichtingen, verantwoordelijkheden en afspraken. Van 
de studentenorganisaties kan worden verwacht dat zij hun (doop)activiteiten op een aangename, volwassen en 
verantwoordelijke manier laten verlopen en ruimte laten om tradities actief in vraag te stellen.

Nu reeds worden op niveau van de instellingen voor hoger onderwijs en op lokaal niveau inspanningen geleverd 
om via doopcharters, doopdecreten of andere afsprakenkaders de studentenorganisaties op hun verantwoorde-
lijkheden te wijzen en hen te ondersteunen in een goede, aangename en inclusieve organisatie van hun (doop)
activiteiten. Dat resulteert in een brede waaier aan mooie initiatieven met en voor de studenten. 

Om de onderwijsinstellingen en het lokaal niveau te ondersteunen en te streven naar gelijkvormigheid in hun 
afspraken en regels, worden in dit Vlaams kader enkele algemene principes opgesomd die studentenorganisaties 
vanuit hun verantwoordelijkheid in acht moeten nemen. 

1. Studentenorganisaties respecteren de geldende wetgeving en regelgeving. 
Zo respecteren de studenten ten allen tijde de openbare orde en vermijden ze geluidshinder en anderssoortige 
hinder. Ze richten geen schade aan openbaar of privédomein aan.
Tijdens (doop)activiteiten op de openbare weg respecteren de studenten de verkeersregels. Het hinderen van 
verkeer of de hulpdiensten is niet toegestaan.
Openbare dronkenschap en zedenschennis zijn niet toegelaten.

2. Studentenorganisaties laten zich in hun gedragingen en sociale betrekkingen leiden door eerbied voor de 
menselijke persoon en respect voor ieders overtuiging en privacy, alsook voor de samenleving en haar goe-
deren. Ze discrimineren niet.

3. Studentenorganisaties hebben respect en dragen zorg voor het welbevinden van hun leden en de deelne-
mers aan hun (doop)activiteiten. 
Het vernederen van personen of het toebrengen van psychische schade is verboden. Geen enkele vorm van  
fysiek geweld of grensoverschrijdend gedrag is toegestaan.

4. Deelnemers aan de (doop)activiteiten hebben het recht de inname van drank of voedsel te weigeren. 
Niemand mag dronken worden gevoerd. De studentenorganisaties zullen zich op gepaste wijze ontfermen over 
het welzijn van een deelnemer indien deze toch dronken zou zijn en een gevaar zou vormen voor zichzelf of voor 
anderen.
Studentenorganisaties mogen geen sterke dranken schenken aan minderjarigen.
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1  Met “studentenorganisaties” worden in dit kader bedoeld: alle studentenverenigingen verbonden aan Vlaamse universiteiten en hogescholen, studen-
tenclubs en alle andere feitelijke verenigingen of vzw’s die zich met hun activiteiten richten op studenten van de Vlaamse hogescholen en universiteiten, 
ongeacht de soortnaam die de vereniging hanteert.



5. Studentenorganisaties mogen studenten niet verplichten om deel te nemen aan hun (doop)activiteiten. 
Zij kunnen een deelnemer ook niet dwingen de (doop)activiteit te voltooien. Elke deelnemer moet de volledige 
vrijheid behouden om op eender welk moment te beslissen niet langer deel te nemen aan de (doop)activiteit.

6. Studentenorganisaties waken over het veilige verloop van hun (doop)activiteiten. Dit betekent het in-
schatten en voorkomen van gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Zij focussen onder meer op het vermijden van 
lichamelijke letsels en brengen de gezondheid van de deelnemers niet in gevaar. Zij zorgen tijdens hun (doop)
activiteiten voor gepaste medische bijstand en verwittigen indien nodig de hulpdiensten.

7. De ouders of de voogd van minderjarige deelnemers aan de (doop)activiteiten moeten akkoord gaan 
met de deelname aan de (doop)activiteit.

8. De organisator, de verantwoordelijken en de toezichters van de (doop)activiteiten onthouden zich van 
alcoholgebruik of het gebruik van andere stimulerende of verboden middelen. 

9. De principes in dit kader zijn van kracht op iedere plaats waar de (doop)activiteiten worden georgani-
seerd.

10. De Vlaamse universiteiten en hogescholen kunnen bij het niet-naleven of schenden van de principes van dit 
kader de studentenorganisaties en hun studenten onderwerpen aan hun interne procedures, met het op-  
leggen van (tucht)sancties tot mogelijk gevolg.
Studenten en studentenorganisaties stellen zich, bij inbreuken op dit kader, bloot aan mogelijke civielrechtelijke, 
strafrechtelijke of tuchtrechtelijke gevolgen.

De studentenorganisaties verbinden zich ertoe de principes onverminderd toe te passen. Zij engageren zich om de 
inhoud van dit kader aan al hun leden bekend te maken en te doen naleven. 

Daarnaast leven de studenten ook de reeds bestaande lokale charters en de interne regelgeving van hun hoge-
school of universiteit na. De Vlaamse universiteiten en hogescholen verbinden zich ertoe erover te waken dat de 
principes, zoals verwoord in dit kader, verder worden doorvertaald naar de eigen regelgeving.


