
Vanaf 14 jaar

Je mag seks hebben vanaf 14 jaar:

Het mag niet met iemand die macht of gezag over jou heeft, zoals:

Jullie moeten gelijk zijn. De ene persoon mag niet ‘de baas’ zijn van de andere.

Voorbeelden:

Vanaf 16 jaar

Je mag seks hebben vanaf 16 jaar als jullie het allebei willen.

Het verschil in leeftijd is niet meer belangrijk.

Bijvoorbeeld: ben je 16? En je lief 21? Dat mag.

Het mag nog altijd niet met iemand die macht of gezag over jou heeft, zoals:

Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Allesoverseks.be 11-24 jaar

VANAF WELKE LEEFTIJD MAG IK SEKS HEBBEN?

als jullie het allebei willen•

als je allebei minstens 14 jaar bent•

als de ander maximaal 3 jaar ouder of jonger  is•

coach van de sportclub•

leiding van de scouts•

leerkracht•

opvoeder•

dokter•

imam•

priester•

rabbijn•

maatschappelijk werker•

…•

Ben je 15 jaar? Dan mag het met iemand van 18 jaar. Als jullie het allebei

willen.

•

Ben jij 15 jaar? En is je lief 19 jaar? Dan mag het niet. Je lief is 4 jaar ouder.•

Ben je 14 jaar? En is je lief 13 jaar? Dan mag het niet. Je lief is te jong.•

PRAAT EROVER

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

https://awel.be/babbel#chat
https://awel.be/forum
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/


Jullie moeten gelijk zijn. De ene persoon mag niet ‘de baas’ zijn van de andere.

Zie ook:
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coach van de sportclub•

leiding van de scouts•

leerkracht•

opvoeder•

dokter•

imam•

priester•

rabbijn•

maatschappelijk werker•

…•

Wanneer ben ik klaar voor de eerste keer?•

Hoe weet ik of de ander ook seks wil?•

Hoe praat ik over seks met mijn lief?•

Niemand mag je dwingen tot seks.•

https://admin.watwat.be/eerste-keer/wanneer-ben-ik-klaar-voor-de-eerste-keer
https://admin.watwat.be/metoo/hoe-weet-ik-de-ander-ook-seks-wil
https://admin.watwat.be/seks/hoe-praat-ik-over-seks-met-mijn-lief
https://admin.watwat.be/metoo/mag-iemand-je-dwingen-tot-seks

