
Nee, een naaktfoto (zoals een dickpic) of naaktvideo sturen is niet strafbaar.

Je mag naaktfoto's of naaktvideo's naar elkaar sturen als je allebei 16 of ouder bent

en dat alle twee wilt.

Wat als ik ongevraagd dickpics krijg, is dat strafbaar?

Nee, ongevraagd een naaktfoto sturen is nog niet strafbaar. Dat betekent niet dat

het een goed idee is. Respecteer de grenzen van de ander.

Wat kan ik doen als ik ongevraagd naakfoto's krijg?

Krijg je een dickpic of andere foto of video zonder dat je dat wou? Zeg dan tegen de

verstuurder dat je dit niet oké vindt.

Blijf je ongewenst berichten krijgen? Dan kan dat stalking zijn en dat is strafbaar.

Stuur de foto niet door, want dat is strafbaar.

Schaam je je of voel je je ongemakkelijk nadat je een pikant berichtje kreeg? Praat

er dan over met een vriend(in) en/of een vertrouwenspersoon.

Niets mis met sexting, maar denk erover na

Nudes sturen of sexting is een manier om te experimenteren met seksualiteit

samen met je lief of iemand anders. Daar is helemaal niets mis mee, maar je denkt

er best wel even over na.

Eens je iets doorstuurt, kunnen de beelden ook bij anderen terechtkomen. En dan

zijn die nog moeilijk te verwijderen. Zorg er dus voor dat je de persoon naar wie je

stuurt volledig vertrouwt. Maak eventueel afspraken voor je een foto doorstuurt. En

vraag zeker na of de ander de foto wil ontvangen.

Het is ook altijd een goed idee om niet herkenbaar op de foto te gaan en je hoofd

of andere herkenbare eigenschappen zoals tattoos buiten beeld te houden. Wordt

de foto dan toch verspreid, dan ben je niet herkenbaar.

Meer tips om veilig nudes te sturen of te sexten
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