
 

      Doop –en ontgroeningscharter UHasselt 

Algemeen 

 
▪ De instelling vertrouwt erop dat de organisatoren van de verenigingen voldoende           

verantwoordelijkheid hebben om het doopgebeuren op een volwassen wijze af te handelen.  
▪ Het charter staat niet boven de wet. Op de openbare weg gelden bepalingen door (lokale) overheden                 

vastgelegd: alcoholgebruik, geluidsoverlast, …. Individuen of groepen die overtredingen begaan, zijn           
hiervoor zelf verantwoordelijk. Het ondertekenen van een charter stelt een studentenclub en            
-vereniging niet vrij van zijn verantwoordelijkheid. 

▪ De instelling is op geen enkele manier verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de doop of              
ontgroening, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij het hoog praesidium van de            
studentenvereniging in kwestie. 

▪ Dit doop –en ontgroeningscharter dient eenmalig ondertekend te worden, in 3 exemplaren, door de              
student en  is geldig voor  academiejaar 2018 – 2019. 

▪ De student is ervan op de hoogte dat alle bovenvermelde items zowel betrekking hebben op een                
doop als op een ontgroening. Indien er zich wijzigingen voordoen in de situatie van de student moet                 
hij of zij dit ook meteen melden aan de studentenvereniging en de betrokken instelling. 

▪ Het orde –en tuchtreglement van de betrokken instelling waar de student is ingeschreven blijft van               
toepassing tijdens een doop of ontgroening.  

▪ Toevoeging ivm scholieren secundair?  

 

Activiteiten 
 

▪ De studentenvereniging informeert de studenten vooraf wat ze kunnen verwachten.  
▪ De student beslist zelf om zich al dan niet te laten dopen of ontgroenen. Niet dopen of ontgroenen                  

geeft hen niet minder rechten dan wel dopen of ontgroenen, tenzij het exclusieve rechten zijn die                
nauw verwant zijn aan het doop –en ontgroeningsgebeuren vb. deelname doopcantus.  

▪ Hoewel een student die zich laat dopen of ontgroenen bij voorkeur aan alle opdrachten deelneemt,               
moet deze toch kunnen beslissen bepaalde opdrachten over te slaan. Indien hiertoe gegronde             
redenen zijn vb. medische reden, mag dit niet leiden tot een verwijdering uit het doop –en                
ontgroeningsgebeuren.  

▪ De student heeft het recht tijdens het verloop van de doop –en ontgroeningsactiviteit vrijwillig af te                
zien van verdere deelname, beseffende dat hij daarmee afziet van eventuele exclusieve rechten voor              
gedoopte of ontgroende leden.  

▪ Voorzie de mogelijkheid dat studenten zich na het doop –en ontgroeningsgebeuren kunnen douchen             
of opfrissen. Als er sprake is van een buiten- en binnen gedeelte - vb. buiten-opdrachten, binnen-fuif,                
moet deze mogelijkheid geboden worden tussen beide onderdelen.  

▪ De schachten mogen niet gedwongen worden tot (overmatig) alcoholgebruik.  
▪ De begeleiders van doop –en ontgroeningsactiviteiten blijven nuchter tijdens de doop –en            

ontgroeningsactiviteit, net als de verantwoordelijken.  
▪ Als blijkt dat een schacht door overmatig drankgebruik niet meer in staat is normaal te functioneren,                

wordt verdere deelname ontzegd. De organisatie voorziet wel in een veilige terugkeer van de student               
naar huis.  

▪ Er is een EHBO-set aanwezig die kan gebruikt worden indien noodzakelijk. De EHBO-set is aangepast               
aan het aantal deelnemers. Indien de deelnemers tijdens de doop of ontgroening opgedeeld worden              
over kleinere groepen die apart onderweg zijn, worden de basisproducten verspreid over kleine             
EHBO-kits die per groep meegenomen worden. Meer specifieke hulpmiddelen blijven ter beschikking            
op een centrale plaats zodat ze direct ter plaatse gebracht kunnen worden.  
 

 
Locatie 

 



▪ De organisatie houdt het openbaar domein proper. De organisatie voorziet materiaal en            
medewerkers die het openbaar domein de avond van de doop of ontgroening zelf in propere staat                
achterlaten.  

▪ Er wordt geen schade aangericht aan openbaar of privédomein.  
▪ Externen (voorbijgangers/toeschouwers) mogen niet lastig gevallen/gestoord worden. Externen        

betrekken bij de activiteiten kan enkel indien zij uit vrije wil ingaan op een vraag.  
▪ Tijdens de doop –of ontgroeningsactiviteit is er aandacht voor verkeersveiligheid. Het verkeer mag             

niet verstoord worden, de veiligheid van de deelnemers wordt altijd gewaarborgd.  
▪ Een buitenactiviteit eindigt om 22.00u ten laatste, tenzij de lokale overheid andere criteria hanteert.  
▪ Er kunnen geen doop –of ontgroeningsactiviteiten plaatsvinden in accommodaties van UHasselt of op             

de privéterreinen van UHasselt, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming werd gegeven.  
▪ Er kunnen geen doop –of ontgroeningsactiviteiten plaatsvinden op privédomeinen, tenzij hiervoor           

schriftelijke toestemming is van de eigenaar.  
 

Formaliteiten 
 

▪ De studentenvereniging informeert de dienst studentenvoorzieningen via het standaard         
meldingsformulier tenminste 2 weken voor de doop en ontgroening over het programma van de doop               
-en ontgroeningsactiviteit (plaatsen, opdrachten , …). 

▪ De studentenvereniging informeert de lokale overheid over zijn plannen. Indien er voor de stad              
Hasselt/Genk of gemeente Diepenbeek formaliteiten dienen vervuld te worden vb.          
aanvragen/melding, …, moet de studentenvereniging dit zelf regelen.  

▪ Per doop en ontgroening wordt er minstens één contactpersoon aangesteld, wiens gegevens bekend             
zijn bij de diverse diensten.  

▪ De studentenvereniging vraagt aan elke kandidaat-deelnemer bij inschrijving of deze al dan niet             
wegens medische redenen allergisch is aan of gevoelig is voor bepaalde producten, zonder details te               
moeten bekendmaken. Binnen het kader van art. 458 van het strafwetboek, wordt er van de               
vrijwillige doop -en ontgroeningsbegeleiders verwacht dat zij zich houden aan een deontologische            
code. (Medische) informatie die hen binnen het kader van de activiteit toevertrouwd wordt, en die als                
gevoelig beschouwd kan worden, wordt discreet behandeld.  

▪ Studenten die gevoeliger zijn (medische redenen, allergie, contactlenzen…) moeten zich snel kunnen            
identificeren (vb. polsbandjes; vb. één groep vormen indien voldoende deelnemers, …).  

▪ De organisatie voorziet een afdoende verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid voor de organisatie,           
lichamelijke ongevallen voor de deelnemers. Enkel indien de organisatie geen betaalbare verzekering            
lichamelijke ongevallen kan afsluiten, zijn ze hiervan vrijgesteld. Deelnemers moeten in die situatie             
vooraf geïnformeerd worden dat ze schadegevallen via hun familiale verzekering dienen te regelen.  

▪ De organisatie is er zich van bewust dat een verzekering bepaalde schadegevallen uitsluit, en dat de                
verantwoordelijkheid dan ook bij de organiserende vereniging ligt. Als de vereniging geen            
vzw-structuur heeft, kunnen de medewerkers hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. 

▪ Het praesidium controleert tijdens de doop en ontgroening alle groepen. Ook aan niet- dopende -en               
ontgroende anciens wordt verzocht een oogje in het zeil te houden.  

▪ De schacht verbindt zich ertoe om in het kader van de studentendoop en ontgroening het imago en                 
de belangen van de studentenvereniging alsook UHasselt maximaal te behartigen. 

 

Don ‘ts 
 

▪ De doop of ontgroening mag niet leiden tot schade aan eigendommen van de student (kledij, juwelen,                
bril, …). Waardevolle eigendommen worden uiteraard bij voorkeur thuisgelaten. De organisatie           
voorziet in veilige opbergplaatsen voor waardevol materiaal gedurende de doop –en           
ontgroeningsactiviteit.  

▪ Een doop en ontgroening bevat geen handelingen die vernederend kunnen zijn voor bepaalde             
doelgroepen (op vlak van handicap, geslacht, geloof, …), ook al hebben deze geen direct zichtbare               
gevolgen.  

▪ De opdrachten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor het lichaam en de gezondheid van de               
deelnemer.  

▪ Er worden geen materialen/producten gebruikt die allergische reacties kunnen uitlokken of die tot             
lichamelijke kwetsuren kunnen leiden. Let op met zowel combinaties van producten als met gewone              



klassieke keukenproducten (mosterd, azijn, …). De organisatie draagt zelf de verantwoordelijkheid uit            
te zoeken welke producten en combinaties schadelijk (kunnen) zijn. Als een student extra gevoelig is               
voor bepaalde producten of allergisch kan reageren, dient hij de organisatie hierover bij inschrijving te               
informeren.  

▪ Geneesmiddelen mogen onder geen beding gebruikt of toegediend worden.  
▪ De studenten mogen niet onbeveiligd blootgesteld worden aan extreme weersomstandigheden          

(onderkoeling vb. op grond liggen met vrieskou; zonneslag vb. ontbloot bovenlichaam in brandende             
zon…)  

▪ Vermijd opdrachten die leiden tot fysieke uitputting.  
▪ Er mag tijdens de dopen en ontgroeningen in geen geval met chemische noch dierlijke producten               

(bloed, ingewanden,…) of dieren gewerkt worden, ook niet met methyleenblauw. 
▪ Vermijd het gebruik van producten of materialen, of bepaalde opdrachten, die tot verwarring kunnen              

leiden bij omstanders vb. namaakpistool, fictieve vechtpartij/ontvoering, nepbloed, …  
▪ Bij een schachtenverkoop moeten ook de ‘kopers’ bij het verzinnen van de opdrachten rekening              

houden met de afspraken uit dit reglement.  

  


