
Neen. Niemand mag je ongewenst kussen, knuffelen of betasten.

Als iemand je dwingt tot seksueel contact, is dat seksueel geweld. Iemand gaat over

je grenzen. Seksueel misbruik en incest (tussen familieleden) betekent dus niet

alleen dat er penetratie is, het kan ook om andere vormen gaan.

Bijvoorbeeld:

Iemand anders mag alleen aan jouw lijf komen als jij dit écht wil. Niet "nee"

zeggen, is niet hetzelfde als "ja" zeggen. Toegeven om de ander een plezier te

doen of om een straf te ontlopen is geen toestemming. Check dit filmpje over

toestemming.
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Als er iemand over jouw grenzen gaat, is dat nooit jouw schuld. De

verantwoordelijkheid ligt altijd bij de persoon die jou misbruikt. Dit geldt ook als je

gedronken hebt of een uitdagende foto op Instagram plaatste.

Zelfs als je wil dat iemand je aanraakt of streelt op je intieme plaatsen én je bent

jonger dan 16 jaar dan is dit strafbaar. Ze noemen dat "aanranding van de

eerbaarheid".

Voor de wet ben je seksueel meerderjarig vanaf 16 jaar. Dat betekent dat je vanaf

dan kan instemmen om seks te hebben. Behalve als je seksueel contact zou willen

met een familielid. Daarvoor moet je minstens 18 jaar zijn.

Als je géén seksueel contact wil met een familielid, is het sowieso strafbaar.

Ongeacht jouw leeftijd.

Houd jij rekening met wensen en grenzen van anderen? Test

jezelf!

NIETZEKERCHECKHET.BE 

Chat met

Nupraatikerover.be

Ma, di en do 19-22u, wo 14-22u.
Een chatgesprek duurt maximum 1
uur. Niet open op feestdagen.

Door Nupraatikerover.be 11-18 jaar

MAG MIJN NONKEL MIJ KUSSEN ZONDER DAT IK DAT

WIL?

Iemand raakt je aan op een manier of op plaatsen die je niet leuk vindt zoals

tussen je benen, aan je penis of aan je borsten.

•

Iemand vraagt jou om hem of haar aan te raken of naar hem of haar te kijken

wanneer die naakt is.

•

Een volwassene vraagt je om jezelf uit te kleden, in het echt of via een

webcam of smartphone.

•

PRAAT EROVER

Mail met

Nupraatikerover.be

Ga langs bij

Vertrouwenscentrum

Kindermishandeling

Vind een Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling in jouw
buurt.

Bel met 1712

Bel gratis en anoniem op 1712.
Ma-vr: 9-18u

https://istoke.horenzienenpraten.be/
http://nupraatikerover.be/
mailto:info@nupraatikerover.be
http://www.kindermishandeling.be/website/5-www/33-www.html
tel:1712



