
Bepaalde dingen mogen niet volgens de wet. Er wordt vooral gekeken of iedereen

uit vrije wil toestemming gaf.

1. Dwang of geweld mag nooit

Seksuele handelingen onder dwang of met geweld zijn altijd strafbaar.

Maakte je dit toch mee of ken je iemand die hier slachtoffer van is? Er zijn

verschillende organisaties waarbij je terecht kan na seksueel misbruik.

Iedereen moet uit vrije wil toestemmen, en je mag op ieder moment je toestemming

intrekken.

Als iemand zich niet verweert, wil dat niet zeggen dat die toestemming geeft.

Let dus op signalen van toestemming zoals iemand die je terugkust, terugstreelt, jou

of zichzelf mee uitkleedt.

Iemand die slaapt, bewusteloos of dronken is, kan geen toestemming geven. Zorg

dat die persoon veilig is.

2. Seks mag vanaf 14 jaar, met max. 3 jaar verschil

Je mag vanaf 14 jaar seks hebben als:

Voorbeelden:

Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je seks hebben als:

Het leeftijdsverschil maakt vanaf 16 jaar niet uit.

3. Naaktfoto's of -video's doorsturen zonder toestemming mag
niet

Chat met

Nupraatikerover.be

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

Door Allesoverseks.be 11-24 jaar

WAT ZEGT DE WET OVER SEKS?

Iedereen toestemming geeft•

Het leeftijdsverschil tussen jullie max. 3 jaar is•

Niemand hun 'vertrouwens- of gezagsrelatie' gebruikt, zoals je sportcoach of

iemand die bij je inwoont en gezag over je heeft

•

Je mag als 15-jarige seks hebben met iemand van 18 jaar, als jullie allebei

toestemming geven. En als de 18-jarige niet hun positie als coach of

leidinggevende gebruikt.

•

Ben jij 15 en is je lief 19? Of ben je 14 en je lief 18? Dan mag het officieel niet

omdat jullie meer dan 3 jaar verschillen.

•

Ben je 14 en is je lief 13? Dan mag het niet omdat je lief te jong is.•

Iedereen toestemming geeft•

Niemand hun 'vertrouwens- of gezagsrelatie' gebruikt, zoals je sportcoach of

iemand die bij je inwoont en gezag over je heeft

•

PRAAT EROVER

Mail met Stop it Now!

Bel met 1712

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

https://admin.watwat.be/metoo/waar-vind-ik-hulp-bij-seksueel-misbruik
http://nupraatikerover.be/
mailto:vragen@stopitnow.be
tel:1712


Naaktfoto's en naaktvideo's naar elkaar sturen mag vanaf 16 jaar als iedereen

vrijwillig toestemming geeft.

Naaktbeelden van iemand doorsturen zonder toestemming van de persoon op de

foto is altijd strafbaar. Zelfs als je de foto zelf via-via hebt ontvangen.

4. Seks in het openbaar mag niet

Heb je seks in een bos, op het strand, in een openbaar toilet of op een andere

publieke plaats? Als iemand je betrapt, kan je gestraft worden voor 'openbare

zedenschennis'.

5. Iemand bespieden, filmen of fotograferen zonder toestemming
mag niet

Je mag geen mensen bespieden, filmen of fotograferen zonder hun toestemming

als ze zich omkleden, wassen, naakt zijn, naar het toilet gaan, seks hebben ...

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld filmen onder iemands rok.

6. Je geslachtsdelen tonen in het openbaar mag niet

Je mag niet in het openbaar je geslachtsdelen aan anderen laten zien, buiten op

plekken die daar specifiek voor zijn ingericht, zoals sauna's of naaktstranden.

7. Sekswerk is verboden onder 18 jaar

Sekswerk of 'prostitutie' is verboden onder de 18 jaar.

Ben je 17 jaar of jonger en heb je seks in ruil voor geld, belkrediet, of omdat iemand

je onder druk zet, bijvoorbeeld je lief? Neem dan contact op met Child Focus. Zij

luisteren naar je verhaal en helpen je.

Ben je 18 jaar of ouder en doe je vrijwillig aan sekswerk of overweeg je dat? Het is

niet verboden. Er zijn wel heel wat sociale, medische, psychologische en financiële

risico's.

Hou vooral rekening met toestemming

Toestemming zorgt er niet enkel voor dat seksualiteit veilig gebeurt. Seks is ook

gewoon stukken leuker als iedereen enthousiast is.

Geef dus duidelijk aan hoeveel zin je hebt, en let goed op de reactie van de ander.

In Gent, Hasselt en Antwerpen kan de organisatie Violett je helpen om met

deze risico's om te gaan.

•

Er zijn ook organisaties die specifiek werken met mannen en trans mensen in

Antwerpen (Boysproject) en Brussel (Alias).

•

https://admin.watwat.be/wtfock-ada/veilig-een-naaktfoto-naaktvideo-maken-hoe-doe-ik-dat
https://admin.watwat.be/praat-erover/child-focus
https://www.violett.be/nl/sekswerkers/
https://boysproject.be/
https://www.alias.brussels/nl/

