
Ja, het is strafbaar om zonder toestemming naaktfoto's of naaktvideo's van iemand

anders te verspreiden.

Het maakt niet uit of je de foto's van die persoon zelf kreeg of via iemand anders.

Als je ze deelt, ben je strafbaar.

Je kan tot 5 jaar gevangenisstraf krijgen en tot 15.000 euro boete.

Was de persoon op de foto's of in de video jonger dan 18 jaar op het moment dat ze

gemaakt werden?

Dan kan je zelfs tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen, want dan gaat het om

kinderporno.

Naaktfoto's en naaktvideo's zijn privé

Deel de foto's of video's niet. Niet alleen omdat er straffen op staan. Maar ook

omdat die beelden privé zijn.

Stel je voor dat je zelf zo'n foto hebt gemaakt voor je lief, en dat plots de hele

school die ziet. Niet leuk, toch? Dat is Emily (14) overkomen.

Verspreid dus nooit dat soort beelden van iemand anders.

Wil je graag pikante foto’s of video’s van jezelf delen met iemand die je vertrouwt?

Dat is op zich niet strafbaar. Als je 16 of ouder bent en als dat in vertrouwen en uit

vrije wil gebeurt.

Verspreidde iemand naaktfoto's of naaktvideo's van jou?

Lees hier wat je kan doen als iemand jouw nudes verspreidde.

In deze handleiding (pdf, 0,3 MB) vind je wat je dan kan doen. Het Instituut voor de

Gelijkheid van Vrouwen en Mannen maakte die.

Heb je nog vragen?
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Mail met Child focus

Antwoord binnen 24u

Door Mediaraven 11-24 jaar

NAAKTFOTO'S VAN IEMAND ANDERS VERSPREIDEN: IS

DAT STRAFBAAR?

Ben je 18 jaar of ouder? Mail of bel dan het Instituut voor gelijkheid van

vrouwen en mannen (IGVM)

•

Ben je 17 jaar of jonger? Mail of bel met Child Focus•

Gebeurde dit in je jeugdvereniging? Dan kan je je aanspreekpunt integriteit

(API) contacteren.

•

PRAAT EROVER

Bel met Child focus

Bel 116 000, 24/7 bereikbaar

https://admin.watwat.be/sexting/mijn-naaktfoto-rondgegaan-op-zijn-school-emily-14
https://admin.watwat.be/sexting/naaktfotos-naaktvideos-sturen-dat-strafbaar
https://admin.watwat.be/sexting/ik-heb-een-naaktfoto-gestuurd-naar-iemand-wat-als-die-verspreid-raakt
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/159_-_handleiding_wraakporno.pdf
mailto:116000@childfocus.org
https://admin.watwat.be/praat-erover/instituut-voor-de-gelijkheid-van-vrouwen-en-mannen
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/waar-vind-ik-mijn-api
tel:116 000



