Brasrichtlijnen
Algemeen
Brasrichtlijnen behoren niet tot de categorie mores, die zijn immers per definitie ongeschreven.
Zich houden aan brasrichtlijnen is slechts een kwestie van goed fatsoen en een teken van respect
voor de vereniging bij wie men te gast is. Deze richtlijnen zijn niet bindend, maar zijn opgesteld
om discussie te voorkomen en zo de verbroedering te bevorderen.
Brasregels
1. Ten eerste moet u overwegen bij wie u wilt gaan brassen en waarom. Het doel van een brasactie is
doorgaans het verdiepen van bestaande banden. Die banden kunnen ofwel historisch gevormd zijn
(bij zusterverenigingen), een stedelijk karak ter hebben (men spreekt daarbij over broederbanden)
of louter vriendschappelijk zijn zonder dwingende oorzaak. In dit laatste geval moet het echter wel
zo zijn dat de vriendschappelijke band breed gedragen wordt binnen de verenigingen en niet berust
op enige individuen.
2. Brassen hoeft niet alleen op verenigingsniveau plaats te vinden, maar kan ook op een lager niveau:
bijvoorbeeld het ene dispuut tegen het andere, het ene studentenhuis tegen het andere, etc.
Belangrijk hierbij is dat het bras-slachtoffer van dezelfde rangorde moet zijn als je eigen
organisatie. Dus: een dispuut brast niet bij het verenigingsbestuur (of een enkel lid), een vereniging
brast niet bij IFES, etc. Dit soort brasacties mogen natuurlijk ook interstedelijk zijn, maar betrek in
zo’n geval nooit de verenigingsbesturen bij de zaak. Als een Utrechts studentenhuis gaat brassen in
Groningen, hebben de respectievelijke verenigingen er niks mee te maken. Span dus nooit je
vereniging voor jouw karretje, als ze daar niet op zit te wachten.
3. Is de actie in eerste instantie niet door het bestuur, maar door individuele leden geïnitieerd, laat
je dan als bestuur niet voor hun karretje spannen. Laat in geen geval brieven namens de vereniging
versturen terwijl je als bestuur niet op de hoogte bent van de inhoud hiervan. Heb je de actie als
bestuur ondernomen, stel dan je vereniging er ook van op de hoogte.
4. Tijdens landelijke ALV’s wordt niet gebrast.
5. Het brassen van objecten:
a) Alleen verenigingsobjecten kunnen gebrast worden. Een verenigingsobject is iets wat een lid niet
meeneemt wanneer hij van de vereniging af gaat, maar wat van de vereniging blijft. De te brassen
objecten moet een hoge formele of emotionele waarde hebben zodat de gedupeerde vereniging
ernstig in verlegenheid wordt gebracht. Daarentegen mogen objecten met een hoge financiële
waarde niet worden gebrast. Dat zou enkel kwaad licht op de zaak werpen.
b) Als het object gebrast is dient de actie binnen 24 uur te worden opgeëist door bekendmaking aan
de gebraste partij, bij voorkeur door middel van een brief of mail, met als eventuele alternatieven
een telefoontje, video of andere creatieve ideeën.
c) Raak nooit gebraste spullen kwijt! Het is ontzettend slordig spullen van een ander te verliezen.
Mocht het onverhoopt toch gebeuren, bedenk dan een elegante oplossing. Probeer de verdwenen
spullen te achterhalen, maar neem in ieder geval zelf initiatief.

d) Het is niet toegestaan schade aan te brengen aan gebraste voorwerpen. Eventuele schade zal
verhaald worden op de verantwoordelijke van de actie, dit is de vereniging die de actie initieert,
wanneer het bestuur op de hoogte is van de actie. Dit alles zal in goed overleg gebeuren.
e) Wel mogen de gebraste objecten mogen naar eigen inzicht worden aangepast, maar nooit zo dat
zij voor hun oorspronkelijke functie niet meer kunnen worden gebruikt. Bij het ‘naar eigen inzicht
aanpassen’ van gebraste objecten, mag een object niet onherstelbaar beschadigd worden.
f) Maak geen misbruik van iemands goedbedoelde gastvrijheid. Ben je ergens op uitnodiging, bras
dan geen spullen. Constitutieborrels en diesborrels zijn hierbij uitzonderingen.
6. Het ontvoeren van personen:
a) De politie dient vooraf ingelicht te worden over de ontvoering
b) De ontvoerende partij dient altijd rekening te houden met de grenzen van de ontvoerde persoon,
deze dienen te worden gerespecteerd.
c) Als een persoon ontvoerd is dient de actie binnen 3 uur te worden opgeëist door bekendmaking
aan de gebraste partij in de vorm van een brief, telefoontje, email of video.
d) De ontvoerde persoon dient goed behandeld te worden.
e) Ook hierbij geldt: maak geen misbruik van iemands goedbedoelde gastvrijheid. Wanneer
bestuursleden op uitnodiging zijn, mogen er geen bestuursleden ontvoerd worden.
7. Besef dat je ten allen tijde tegenacties kunt verwachten van de partij bij wie gebrast is. Dit houdt
ook in dat gebraste spullen of ontvoerde personen weer ‘in bezit’ kunnen komen van de eigenaren,
zonder dat de eisende partij hier weet van heeft of aan mee werkt. Echter, het gebraste object of
de ontvoerde persoon mag niet meer teruggebrast worden op de plaats of op het tijdstip van de
verzoening.
8. Voor zowel het brassen van objecten als het ontvoeren personen geldt: heb niet de illusie dat aan
al je tegeneisen volledig voldaan zal worden. Probeer met elkaar op ludieke doch correcte manier
tot overeenstemming te komen.
9. Laat de concurrentie in geen geval tot na de verzoeningsborrel voortduren. Bespeur je bij je eigen
of bij de andere vereniging scheve ogen, wees dan consequent, stap op de ander af en praat het
uit. Ga desnoods nog een keer vriendschappelijk borrelen zonder bras-bijbedoelingen.

