
SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Deze gids bundelt nuttige 
informatie voor volwassenen 

die willen voorkomen dat 
kinderen en jongeren het 

slachtoffer worden of blijven 
van seksueel grensover-

schrijdend gedrag.
 

Maar ook voor volwassenen 
die willen voorkomen dat 
minderjarigen (later) zelf 

grensoverschrijdend 
gedrag stellen.

De informatie is vooral 
interessant voor ouders, 
leerkrachten, opvoeders, 

monitoren … 
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Definities en vormen 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

is een moeilijk af te bakenen begrip. Er 

bestaan ook verschillende definities en 

termen voor, wat voor verwarring zorgt. 

Een poging een en ander te verduidelijken. 

Wanneer is seksueel gedrag 
grensoverschrijdend?
Er zijn drie criteria op basis waarvan je 

kan bepalen of seksueel (getint) gedrag 

grensoverschrijdend is: toestemming (1), 

vrijwilligheid (2) en gelijkwaardigheid (3). Ze 

zitten alle drie vervat in het juridische begrip 

‘toestemming’, maar voor de praktijk is het 

gemakkelijker ze afzonderlijk te benoemen. 

Als aan één van deze criteria niet voldaan is, 

is er mogelijk sprake van seksueel grensover-

schrijdend gedrag. Of dat ook zo is, is iets 

dat per geval beoordeeld moet worden, en 

bij twijfel door verschillende mensen tegelijk.

1. Toestemming

Om van een gezond seksueel contact te 

kunnen spreken, moeten beide partijen 

daar toestemming voor hebben gegeven. 

Maar om toestemming te kúnnen geven, 

moet men oud, wijs of geïnformeerd ge-

noeg zijn om in te kunnen schatten: 

A wat er precies gaat of kan gebeuren;  

A wat de consequenties kunnen zijn;  

A of het gebruikelijk is binnen een bepaal-

de groep of in de gegeven situatie. 

Toestemmen houdt bovendien meer in 

dan ja-knikken op een simpel verzoek en 

mag niet verward worden met geen verzet 

plegen.

Voorbeelden

A Een 19-jarige jongen die zijn liefje van 17 

zonder haar toestemming en tegen haar 

wil betast, stelt seksueel grensoverschrij-

dend gedrag. Zelfs als dat meisje geen 

verzet pleegt, want het gebeurt nog 

steeds tegen haar wil.  

A Een 12-jarig meisje dat niet weet dat 

ze zwanger kan worden als ze met een 

jongen vrijt, kan daar geen toestemming 

voor geven: ze weet niet wat de conse-

quenties kunnen zijn. 

A Een jongen van 10 die de penis van zijn 

nonkel vasthoudt bij het plassen, maar 

niet beseft dat dit niet gebruikelijk is, 

kan daarvoor geen toestemming geven.

2. Vrijwilligheid

Om van toestemming te kunnen spreken, 

mag er geen sprake zijn van een of andere 

vorm van dwang: geweld, manipulatie, 

dreigementen, chantage, groepsdruk … 

Aan een weigering mogen bovendien geen 

negatieve consequenties verbonden zijn. 

Een gezond seksueel contact gebeurt altijd 

op vrijwillige basis.

Voorbeelden

A Als een meisje door enkele jongens 

wordt vastgehouden om haar kleren uit 

te kunnen trekken, dan is dit seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Er is hier 

sprake van geweld.  

A Hetzelfde geldt als dat meisje haar 

borsten toont omdat de jongens ermee 

dreigen haar ouders te vertellen dat 

ze lesbisch is, als ze weigert. Er is hier 

sprake van dreigementen en chantage. 
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A Er is ook geen sprake van vrijwilligheid 

als een jongen ingaat op de avances van 

zijn trainer omdat die ermee dreigt hem 

uit de ploeg te zetten als hij weigert. Of 

als een lerares de jongen belooft iets 

door de vingers te zien als hij haar kust. 

3. Gelijkwaardigheid

Om van een gezond seksueel contact te 

kunnen spreken, moet er een gelijkwaardi-

ge relatie bestaan tussen de betrokkenen. 

Dit betekent dat er een zeker evenwicht 

moet zijn tussen beide partijen op vlak van 

onder meer leeftijd, kennis, intelligentie, 

aanzien, macht, levenservaring, maturiteit, 

status ...

Voorbeelden

A Er is geen sprake van een gelijkwaardige 

relatie wanneer een dertiger seksuele 

omgang heeft met een tiener. De tiener 

is veel jonger, minder ervaren, minder 

sterk … Omdat dit tot machtsmisbruik 

kan leiden, wordt dit contact als grens-

overschrijdend ervaren. 

A Hetzelfde geldt als een 12-jarige jongen 

‘doktertje’ speelt met zijn nichtje van 6 

of als een meisje van 16 seks heeft met 

een verstandelijk gehandicapte jongen 

van 15. In beide gevallen zitten de be-

trokken partijen qua kennis/ontwikkeling 

niet op hetzelfde niveau.

A Een seksuele relatie tussen een veer-

tiger en een 17-jarige stelt in principe 

geen probleem, omdat een 17-jarige 

in de meeste gevallen min of meer op 

gelijke voet staat met een veertiger. Dit 

verandert als die veertiger de vader, de 

lerares of trainer is van de 17-jarige. In 

die gevallen is er duidelijk sprake van 

een machtsonevenwicht. 

4. Andere

Er zijn nog enkele andere criteria op basis 

waarvan je kan bepalen of seksueel (getint) 

gedrag grensoverschrijdend is. Zo is er bij-

voorbeeld ook sprake van seksueel grens-

overschrijdend gedrag als het seksueel gedrag 

niet aangepast is aan de context (4) of als het 

gedrag van weinig zelfrespect (5) getuigt.

Voorbeelden

A In het openbaar je penis tonen of  

masturberen.

A Je prostitueren voor zoiets als belkrediet.

A Je niet beschermen tegen hiv. 

Om het seksueel gedrag van kinderen en 

jongeren te beoordelen (of van mensen 

met een verstandelijke beperking) is er nog 

een zesde criterium. Dat is de vraag of het 

gedrag aangepast is aan de leeftijd of de 

ontwikkelingsfase (6). Is dat niet het geval, 

dan is er sprake van seksueel grensover-

schrijdend gedrag. 

Voorbeelden

A Een 8-jarige die naar porno zoekt op  

het internet. 

A Een 10-jarige die coïtus heeft met een 

12-jarige.  

A Een 16-jarige die naakt rondloopt in  

de tuin.
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Wanneer is er sprake van 
seksueel misbruik?
Seksueel grensoverschrijdend gedrag en 

seksueel misbruik zijn termen die weleens 

door elkaar gebruikt worden. Voor velen 

is er zelfs geen onderscheid en als er een 

onderscheid gemaakt wordt is dat telkens 

op basis van andere criteria.  Er doen dan 

ook verschillende definities de ronde. 

Volgens Sensoa is seksueel misbruik een 

vorm van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, maar zijn de termen niet geheel 

inwisselbaar. Zo is er pas sprake van 

seksueel misbruik als:

A er duidelijk geen toestemming is van 

één van de betrokkenen;

A seksueel gedrag duidelijk wordt afge-

dwongen of opgedrongen door middel 

van geweld, dreiging, chantage …;

A er duidelijk een groot leeftijdsver-

 schil of machtsonevenwicht is  

tussen de betrokkenen.

Voorbeelden

A Een volwassene die seksueel getint  

contact heeft met een 13-jarige.

A Een 18-jarige die met dreigementen een 

16-jarige tot seksueel contact dwingt.

A Een seksueel contact filmen en  

verspreiden zonder toestemming van 

alle betrokkenen.

Het gaat hier om ervaringen die bijna zeker 

pijn, angst of kwetsuren veroorzaken bij 

het slachtoffer, hoewel dit niet steeds 

zichtbaar zal zijn. Maar het is niet omdat 

het slachtoffer geen of weinig klachten 

heeft of niet reageert, dat er geen 

schade is. 

Hoe definieert de strafwet seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag? 
Niet. Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

is net als seksueel misbruik geen juridische 

categorie, maar in de strafwet staan er wel 

enkele bepalingen die verband houden met 

seks. Die geven aan welk seksueel gedrag 

ongewenst (want strafbaar) is. 

En ook in de strafwet is toestemming een 

sleutelwoord. ‘Toestemming is er met name 

niet wanneer de daad is opgedrongen door 

middel van geweld, dwang of list of moge-

lijk is gemaakt door een onvolwaardigheid 

of een lichamelijk of geestelijk gebrek van 

het slachtoffer’ staat er in artikel 375 van 

het strafwetboek.  

De wetgever heeft bovendien bepaald dat 

men pas geldig kan toestemmen met sek-

suele contacten als men 16 jaar is of ouder. 

Dit om minderjarigen extra te beschermen. 

Dit impliceert dat seksuele omgang met 

iemand die 15 jaar of jonger is, strafbaar is. 

Zelfs als die jongere heeft ingestemd met 

de seksuele omgang en er geen vorm van 

dwang gebruikt werd.

  

Voor bepaalde feiten werd die leeftijds-

grens op 18 jaar gelegd. Onder meer voor 

seksueel contact met bloedverwanten in 



Juridische categorieën

Seksueel misbruik of seksueel grens-

overschrijdend gedrag zijn geen juridi-

sche categorieën. In de strafwet spreekt 

men onder meer over ‘aanranding van 

de eerbaarheid’, ‘verkrachting’, ‘open-

bare schennis van de goede zeden’ en 

‘bederf van de jeugd’.

Wie een min-16-jarige bij seksuele han-

delingen betrekt, kan voor aanranding 

van de eerbaarheid veroordeeld wor-

den. In bepaalde gevallen (zie boven) 

gaat dit ook op voor het betrekken van 

min-18-jarigen bij seksuele handelingen. 

Is er bij een seksueel contact met een 

min-14-jarige sprake van penetratie 

(penis, vinger, voorwerp … in anus, 

vagina, mond), dan gaat het volgens 

de strafwet om verkrachting. Seksuele 

penetratie bij iemand van 14 of 15 is op-

nieuw aanranding van de eerbaarheid. 

Het is belangrijk om op te merken 

dat het in deze gevallen steeds gaat 

om seksuele handelingen waarbij 

personen betrokken worden zonder 

dat er geweld of bedreigingen of 

andere vormen van dwang gebruikt 

worden. 

Wie foto’s, films, teksten … die strijdig 

zijn met de goede zeden toont, ver-

spreidt of verkoopt aan minderjarigen 

maakt zich schuldig aan openbare 

schennis van de goede zeden. Idem 

voor wie seksuele handelingen stelt 

in aanwezigheid van minderjarigen 

of op een plaats (park, auto …) waar 

anderen je kunnen zien.

Men maakt zich schuldig aan bederf 

van de jeugd als men ‘de ontucht, 

het bederf of de prostitutie van 

jongeren opwekt, begunstigt of 

vergemakkelijkt’.

opgaande lijn (ouders, grootouders), met 

adoptanten, met broers of zussen, met 

stiefbroers of -zussen en met personen die 

occasioneel samenwonen met de minder-

jarige en er gezag over hebben. Een vader 

die seksueel contact heeft met zijn 17-jarige 

zoon of dochter, is dus strafbaar.

Ook voor prostitutie (aanzetten tot ontucht) 

ligt de leeftijdsgrens op 18. Wie betaalt voor 

seksuele daden van iemand die jonger is 

dan 18 bijvoorbeeld, maakt zich schuldig 

aan een misdrijf. Min-18-jarigen betrekken 

bij de productie van porno (films of foto’s) 

is eveneens strafbaar, ook als dat zonder 

dwang gebeurt. 

De strafwet bepaalt dus wat strafbaar is, 

zowel voor meerder- als voor minderjari-

gen. Maar als een minderjarige (-18) iets 

strafbaars doet, gelden niet de straffen die 

in de strafwet zijn vastgelegd. Het is de 

jeugdbeschermingswet die bepaalt welke 

maatregelen aan minderjarigen opgelegd 

kunnen worden (zie p. 28)
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Feiten en cijfers

Er bestaan veel mythes over seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Dat het niet 

veel voorkomt bijvoorbeeld. We willen 

die mythes hier ontkrachten met enkele 

feiten en cijfers die bekend zijn uit  

wetenschappelijk onderzoek.

Hoeveel minderjarigen krijgen 
ermee te maken? 
De vertrouwenscentra kindermishandeling 

(zie p. 14) registreerden in 2008 in totaal 

6.112 meldingen van kindermishandeling.  

In ongeveer een op de vier gevallen ging 

het om seksuele feiten. Dit aantal ligt 

in werkelijkheid wellicht hoger, omdat 

niet alle gevallen gemeld worden en veel 

gevallen bij andere diensten (politie, centra 

leerlingenbegeleiding, centra algemeen 

welzijnswerk …) worden gemeld.

Uit Belgisch onderzoek (Bruynooghe, 1998) 

blijkt alvast dat seksueel grensoverschrij-

dend gedrag meer voorkomt dan verwacht. 

43,9 procent van de vrouwen en 25 procent 

van de mannen zei dat ze er ooit mee 

geconfronteerd waren. En 30 procent van 

de vrouwen en bijna 15 procent van de 

mannen zei dat dat tijdens hun jeugdjaren 

gebeurd was.

Het ging dan om gedwongen coïtus of orale 

seks, maar ook over feiten als begluurd 

worden, betast worden, (iemand) moeten 

masturberen, uitgekleed worden, naar 

pornografisch materiaal moeten kijken … 

In bijna de helft van de gevallen, zowel bij 

de mannen als bij de vrouwen, ging het om 

ernstige tot zeer ernstige feiten.

Welke groepen lopen het 
grootste risico?
Onderzoekers hebben enkele factoren 

geïdentificeerd die het risico vergroten om 

op jonge leeftijd geconfronteerd te worden 

met seksueel grensoverschrijdend gedrag 

(Putnam F., 2003): 

Geslacht. Meisjes lopen gemiddeld 2,5 tot 

3 keer meer risico dan jongens. Toch is 

ongeveer een kwart van alle kinderen en 

jongeren die ooit met seksueel grensover-

schrijdend gedrag te maken kregen een 

jongen. Dit wordt nog al te vaak vergeten 

(zie ook p. 14). 

Leeftijd. Een derde van de jongeren is 12 

of ouder bij de eerste confrontatie met 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een 

kwart is tussen de 8 en 11, een ander kwart 

is tussen de 4 en 7. In 10 procent van de 

gevallen is het slachtoffer een kleuter van 

0 tot 3 jaar.  

Handicaps. Kinderen met een handicap lopen 

een groter risico. Dit geldt vooral voor 

blinde en dove kinderen en voor kinderen 

met een mentale handicap. Dat ze afhan-

kelijk zijn van anderen, dat ze dikwijls in 

een residentiële voorziening zitten en dat 

ze het moeilijker hebben om te communi-

ceren, draagt daartoe bij.

Kwetsbare gezinssituatie. Een kwetsbare 

gezinssituatie verhoogt het risico gevoelig. 

Bijvoorbeeld bij de afwezigheid van één of 

beide ouders, de aanwezigheid van een 

stiefvader in huis, een zieke vader, een 
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moeder met een drankprobleem, ouders 

die drugs gebruiken en sociale isolatie.

Seksuele oriëntatie. Uit Nederlands on-

derzoek naar de seksualiteitsbeleving van 

jongeren (de Graaf e.a., 2005) blijkt dat 

holebi-jongeren – om uiteenlopende re-

denen – opvallend meer te maken krijgen 

met ongewenste seks dan heterojongeren.   

Seksueel grensoverschrijdend 

gedrag online

Ook kinderen en jongeren die veel ‘online’ 

zijn, lopen een groter risico om met 

seksueel grensoverschrijdend gedrag 

geconfronteerd te worden. Dat blijkt uit 

een bevraging van 12- tot 18-jarige jongeren 

in Nederland (De Graaf en Vanwesenbeeck, 

2006).

A 7 op de 10 jongens en 8 op de 10 meisjes 

kregen het voorbije jaar een seksueel  

getinte vraag (‘heb je het al eens 

gedaan’ …) terwijl ze online waren. Meer 

dan de helft van de meisjes vond dit 

(helemaal) niet leuk, jongens hadden er 

doorgaans minder problemen mee.

A Bijna 6 op de 10 meisjes en 4 op de 10 

jongens kregen het voorbije jaar de 

vraag om zich uit te kleden voor de 

webcam of iets ‘seksueels’ te doen 

(masturberen bijvoorbeeld). Twee derde 

van de meisjes en een derde van de 

jongens vonden dit niet leuk.

A 4 op de 10 meisjes en 4 op de 10 jongens 

werden het voorbije jaar geconfron-

teerd met webcambeelden van iemand 

die naakt is, zich masturbeert … Bij drie 

kwart van de meisjes gebeurde dit 

ongevraagd.

A Een kleine minderheid van de jongens en 

meisjes zette het voorbije jaar seksueel 

getinte beelden van zichzelf op het inter-

net of stuurde die door naar anderen. In 

een aantal gevallen werden die beelden 

ongevraagd verder verspreid. 

Dit soort online seksueel grensoverschrij-

dend gedrag komt voor in chatrooms, op 

toepassingen als Windows Live Messen-

ger, op blogs en socialenetwerksites zoals 

Netlog en Facebook (Ybarra e.a., 2008). 

Meestal gaat het om seksueel grensover-

schrijdend gedrag van leeftijdsgenoten, 

soms ook van volwassenen. 

Afspraakjes

Uit het Nederlandse onderzoek bleek 

verder dat twee derde van de jongens en 

drie kwart van de meisjes het voorbije jaar 

een verzoek hadden gekregen om in real 

life af te spreken met iemand die ze online 

hadden ontmoet. 

5 op de 10 jongens en 4 op de 10 meisjes 

hadden het voorbije jaar ook echt afge-

sproken met iemand die ze online hadden 

leren kennen. Voor een kleine minderheid 

van de jongens en de meisjes (minder dan 

10 procent) was dit een negatieve ervaring: 

onder meer omdat de andere seks wilde 

en zij niet of omdat ze tot seks gedwongen 

werden. 
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Wie zijn de plegers?
Veel mensen denken dat kinderen en 

jongeren met name te maken krijgen met 

seksueel grensoverschrijdend gedrag van 

onbekende volwassen mannen. Dit beeld 

klopt niet. 

Bekend of onbekend? Kinderen en jon-

geren krijgen in de meerderheid van de 

gevallen te maken met seksueel grens-

overschrijdend gedrag van een bekende: 

een gezins- of familielid, vrienden van de 

ouders of van broers of zussen, een buur, 

een babysitter, iemand van de sportclub, 

van de jeugdclub, van school … Dat is in 

driekwart van de gevallen zo (Bruynooghe, 

1998). Uit onderzoek van de Franse 

Gemeenschap (2009) blijkt voorts dat 

nogal wat jongeren te maken krijgen met 

(seksueel) grensoverschrijdend gedrag van 

hun liefje. 

Man of vrouw? In de meerderheid van de 

gevallen is de pleger een man. Maar ook 

vrouwen maken er zich schuldig aan. 

10 tot 20 procent van de plegers zou een 

vrouw zijn. Bij vrouwen en meisjes is het 

in 99 procent van de gevallen een man die 

over de grens gaat. Bij mannen en jongens 

is de pleger in 60 procent van de gevallen 

een man en in 40 procent van de gevallen 

een vrouw (Bruynooghe, 1998). 

Jong of volwassen? Men schat dat 20-50 

procent van de plegers jonger is dan 20 

jaar (Marshall e.a., 1990). Ook jongeren 

maken zich dus schuldig aan seksueel 
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grensoverschrijdend gedrag. Bij leeftijdsge-

noten (date rape), bij broertjes of zusjes, 

op jongere kinderen (kinderen bij wie ze 

gaan babysitten bijvoorbeeld). De meeste 

jeugdige plegers stoppen na hun eerste 

delict, maar een kleine minderheid hervalt 

(Hendriks, 2006).

Wat kunnen de gevolgen zijn voor 
kinderen en jongeren?
Op jonge leeftijd met seksueel grensover-

schrijdend gedrag te maken krijgen, kan erg 

traumatisch zijn en tal van gevolgen hebben. 

Zowel op korte als op lange termijn.

De aard en de ernst van de symptomen 

houdt vooral verband met de veerkracht 

van het slachtoffer, de ondersteuning die 

het krijgt van zijn/haar omgeving en de 

mate van angst die het kind of de jongere 

ervaren heeft. Andere factoren die een rol 

spelen, zijn: 

A de leeftijd van het slachtoffer; 

A de aard van de feiten; 

A de duur van het misbruik; 

A de verhouding met de pleger; 

A de houding van de pleger.

De symptomen kunnen zeer divers zijn, 

maar veel mensen die tijdens hun jeugd 

seksueel misbruikt werden, hebben een 

aantal symptomen gemeen: problemen met 

seksualiteit, een lage zelfachting, een fun-

damenteel gevoel van wantrouwen en een 

gevoel van machteloosheid. 

Deze symptomen kunnen dan weer de oor-

zaak zijn van andere problemen, zoals:  

A psychosomatische klachten  

(hoofd- en buikpijn bv.);

A depressiviteit; 

A onaangepast seksueel gedrag; 

A angst; 

A druggebruik; 

A delinquent gedrag; 

A woede, agressie; 

A isolatie; 

A vijandigheid …

Enkele andere symptomen zoals dissoci-

atie en posttraumatische stressstoornis 

kunnen verklaard worden door de extreme 

stress die kinderen die seksueel misbruikt 

zijn doormaken. Die extreme stress kan 

zelfs invloed hebben op de hersenen en tot 

ontwikkelingsstoornissen leiden.
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Signalen, reacties, hulp

Het is belangrijk dat je alert bent voor 

signalen zodat je snel kan ingrijpen. Want 

hoe sneller het misbruik stopt, hoe beter. 

Ook de reactie van de omgeving en de 

hulp die het slachtoffer krijgt zijn van groot 

belang voor de verwerking achteraf. 

Welke signalen wijzen op 
seksueel misbruik? 
Hoe langer het misbruik duurt, hoe erger 

de gevolgen. Alert zijn voor signalen is 

dus nodig. Niet alleen voor lichamelijke 

signalen (fysieke letsels), maar ook op wat 

kinderen en jongeren vertellen, op wat en 

hoe ze spelen en op hoe ze zich gedragen. 

Signalen oppikken en interpreteren is 

echter niet gemakkelijk. 

Kinderen en jongeren die seksueel mis-

bruikt zijn vertellen dat niet altijd uit zich-

zelf. Omdat de pleger er ex- of impliciet 

mee dreigt hem/haar of een familielid pijn 

te doen als ze het tegen iemand vertel-

len. Omdat het kind zich schuldig voelt of 

denkt dat het zelf verantwoordelijk is voor 

wat er gebeurd is. Omdat het kind maar 

moeilijk kan aanvaarden dat het mis-

bruikt is … 

Er zijn ook niet steeds zichtbare fysieke 

letsels. Seksueel misbruik begint heel vaak 

met het moeten toekijken bij masturbatie, 

zich naakt laten bekijken, de andere mas-

turberen ... Daar houdt men geen fysieke, 

zichtbare letsels aan over, maar daarom is 

het niet minder erg. 

Het probleem met gedragsmatige signa-

len (zie p. 11) is dat ze niet altijd even 

gemakkelijk waar te nemen zijn en dat ze 

niet altijd rechtstreeks in de richting van 

seksueel misbruik wijzen. Gedragswijzigin-

gen en -moeilijkheden kunnen wijzen op 

seksueel misbruik, maar kunnen evengoed 

een andere oorzaak hebben. 

Zitten de signalen in de seksuele sfeer 

echter, dan is het waarschijnlijker dat er 

sprake is van seksueel misbruik. Bij angst 

voor lichamelijk contact bijvoorbeeld, of bij 

voor de leeftijd atypisch gedrag. Ook spel-

letjes of tekeningen die duidelijk seksueel 

getint zijn, kunnen soms een signaal zijn. 

Als je signalen opmerkt die je ongerust 

maken, is het raadzaam om daar eerst 

eens met het kind over te spreken. Als dit 

gesprek je ongerustheid niet wegneemt, 

overweeg dan om hulp in te schakelen 

(zie verder). 

Wat doen met een vermoeden 
van seksueel misbruik?
Als je vermoedt dat je kind, je leerling, je 

buurmeisje … seksueel misbruikt is, is het 

van belang om hier eerst met het kind over 

te praten. Het is belangrijk dat dit gesprek 

goed verloopt, dat je een aantal zaken wel 

en niet doet:

A Stel open vragen, waardoor je het kind 

uitnodigt om zelf te vertellen.

A Stel geen sturende of suggestieve  

vragen.
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A Stel geen vragen op een beschuldigende 

of veroordelende manier.

A Luister naar wat het kind uit zichzelf 

vertelt. Gebruik geen druk of dwang en 

ga niet dreigen.

A Laat het kind met rust als het niet wil 

praten. Maak wel duidelijk dat het altijd 

bij jou terecht kan. 

Als dit gesprek je ongerustheid niet weg-

neemt, is het raadzaam om advies in te 

winnen bij professionele hulpverleners: bij 

een vertrouwenscentrum kindermishande-

ling, een centrum leerlingenbegeleiding 

(CLB) of algemeen welzijnswerk (CAW), je 

huisarts … Vraag naar hun kijk op de situ-

atie, laat je informeren en adviseren, maar 

geef het probleem niet zomaar uit handen 

als je dat niet wil. 

Als het niet je eigen kind is, kan het bij een 

vermoeden van misbruik ook nodig zijn om 

de ouders van het kind aan te spreken over 

de signalen die je hebt opgemerkt. Ook 

voor dat gesprek zijn er een aantal zaken 

waarmee je rekening dient te houden: 

  

A Spreek hen niet aan op een beschuldi-

gende manier. 

A Laat blijken dat je bezorgd bent en wer-

kelijk begaan met hoe het met hen en 

hun kinderen is. 

A Probeer samen met de ouders op zoek 

te gaan naar de betekenis van de signa-

len en overeenstemming te vinden over 

de aard van het probleem.

A Toets af of en hoe de ouders geholpen 

willen worden.

Hoe reageren als een kind  
of jongere zelf het misbruik 
onthult?
Op het moment dat een kind of jongere je 

vertelt dat hij of zij seksueel misbruikt is 

(uit zichzelf of nadat je er met hem/haar 

over gepraat hebt), zijn volgende zaken 

heel belangrijk: 

A Reageer rustig en ondersteunend, niet 

geschokt of paniekerig.

A Vraag naar het wat, waar, wanneer en 

wie en niet naar het waarom. 

A Maak duidelijk dat je het verhaal gelooft.  

A Maak het kind duidelijk dat het geen 

schuld treft, dat het niets verkeerds 

gedaan heeft, wat de dader ook gezegd 

mag hebben. 

A Vertel het kind dat het niet de enige is 

die dit meemaakt.

A Maak duidelijk dat je zal helpen. Beloof 

het kind geen geheimhouding, maar dat 

je hard je best zal doen om het misbruik 

te stoppen.

A Schets wat er verder nog allemaal kan of 

gaat gebeuren.

Neem daarna contact op met een vertrou-

wenscentrum kindermishandeling, een 

centrum leerlingenbegeleiding (CLB) of 

algemeen welzijnswerk (CAW) of met je 

huisarts. Zij kunnen je informeren en advi-

seren en zonodig hulpverlening opstarten. 

In sommige gevallen is het echter aange-

wezen om de politie in te schakelen. Als 

het risico bestaat dat de pleger nog andere 

slachtoffers zal maken bijvoorbeeld of als 

de hulpverlening er niet in slaagt om het 

misbruik te stoppen (zie ook p. 16).
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Wat kan een vertrouwenscen-
trum kindermishandeling doen?
Wie vermoedt dat een kind mishandeld 

of seksueel misbruikt wordt, kan steeds 

contact opnemen met een vertrouwens-

centrum kindermishandeling (VK). De 

vertrouwenscentra zijn gespecialiseerd in 

de aanpak van dit soort zaken. 

Na dit contact zal het vertrouwenscentrum 

een inschatting proberen te maken van 

de ernst van de situatie en de bestaande 

noden. Op basis daarvan bepaalt het 

vertrouwenscentrum wat het gaat doen: 

de bestaande hulpverlening adviseren en/

of ondersteunen of de hulpverlening zelf 

organiseren en coördineren. 

Misbruikte jongens

Nog al te vaak wordt ervan uitgegaan 

dat seksueel misbruik iets is dat enkel 

meisjes overkomt. Dit maakt het voor veel 

jongens heel moeilijk om te onthullen dat 

ze seksueel misbruikt zijn. Omdat ze zelf 

maar moeilijk kunnen aanvaarden dat ze 

er het slachtoffer van werden of omdat ze 

ervan uitgaan dat men hen toch niet gaat 

geloven. Mede daarom is het extra belang-

rijk om niet ongelovig te reageren als een 

jongen onthult dat hij misbruikt is en te 

benadrukken dat het ook andere jongens 

al overkomen is. 
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Als het vertrouwenscentrum de hulpver-

lening zelf opneemt - dat gebeurt vooral 

als een kind misbruikt wordt door familie 

- dan zal het centrum de minderjarige, de 

ouders en eventueel ook andere betrok-

kenen uitnodigen voor één of meerdere 

gesprekken. Daarna wordt het gezin verder 

opgevolgd.

In een aantal situaties is de informatie 

zo verontrustend dat er een dringende 

tussenkomst nodig is. Dit kan inhouden 

dat het vertrouwenscentrum de dag van 

de melding al rechtstreeks contact op-

neemt met de ouders, het kind of andere 

betrokkenen. 

Het gebeurt ook dat het vertrouwenscentrum 

niet voldoende garanties heeft voor de veilig-

heid van het kind. In dat geval (en enkel dan) 

kan het vertrouwenscentrum aangifte doen bij 

het parket.

VK Antwerpen   03 230 41 90 

VK Brugge   050 34 57 57

VK Brussel   02 477 60 60  

VK Gent    09 216 73 30 

VK Hasselt   011 27 46 72 

VK Leuven   016 30 17 30

VK Mechelen   015 20 21 31

VK Turnhout   014 42 22 03

* De vertrouwenscentra zijn elke werkdag bereikbaar van 

9u tot 17u. Een aantal vertrouwenscentra hebben regionale 

antennes. Meer info op www.kindermishandeling.org.
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Wat gebeurt er na een klacht  
bij de politie? 
Als je klacht neerlegt bij de politie, dan zal 

de politie een proces-verbaal opmaken van 

je verklaringen en de procureur des Konings 

op de hoogte stellen. Het is de procureur 

die beslist over het verdere verloop van 

het dossier. Nadat de procureur eerst de 

nodige inlichtingen heeft ingewonnen, 

kan hij of zij twee paden bewandelen: 

1. Aan de jeugdrechter vragen om (voor-

lopige) maatregelen te treffen die het 

kind beschermen tegen misbruik van de 

verdachte. Als het kind misbruikt wordt 

door een van zijn ouders bijvoorbeeld, kan 

de jeugdrechter ervoor zorgen dat het kind 

tijdelijk opgevangen wordt in een pleeg-

gezin. De veiligheid van het kind staat 

steeds voorop. 

2. Een opsporingsonderzoek starten en 

via bijkomende opdrachten aan de politie 

proberen bewijzen te verzamelen. Daartoe 

kunnen zowel slachtoffer als verdachte ver-

hoord worden. Dit verhoor gebeurt door de 

politie. Het minderjarige slachtoffer wordt 

verhoord door politie-ambtenaren die daar 

speciaal voor opgeleid zijn. Het verhoor 

wordt audiovisueel opgenomen en kan dan 

gebruikt worden door de procureur of de 

rechter. De procureur kan tevens beslissen 

om het slachtoffer te laten onderzoeken 

door een arts.

Eenmaal het opsporingsonderzoek is afge-

rond, heeft de procureur, ten aanzien van 

de verdachte, drie mogelijkheden: 

1. Als er onvoldoende bewijzen zijn dat de 

verdachte het werkelijk gedaan heeft, zal 

de procureur de klacht seponeren. Let wel: 

dat er onvoldoende bewijzen zijn, betekent 

niet dat er geen misbruik is geweest. Het 

betekent evenmin dat er geen maatregelen 

getroffen kunnen worden die het kind 

beschermen. Beschermingsmaatregelen 

zijn altijd mogelijk.

2. Zijn er wel duidelijke aanwijzingen dat 

de verdachte het gedaan heeft, dan kan 

de procureur de verdachte voorstellen 

zich, bij wijze van bemiddeling, te laten 

behandelen. Dit is enkel mogelijk bij niet 

al te ernstige feiten. De verdachte kan dit 

weigeren, maar de kans is groot dat hij/zij 

dan alsnog gedagvaard wordt.

3. Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de 

verdachte schuldig is en het om ernstige 

feiten gaat, dan zal de procureur de ver-

dachte doorverwijzen naar de rechtbank, 

waar er uitspraak gedaan wordt over zijn/

haar schuld. 

Komt de zaak voor de rechtbank en is er 

voldoende bewijs dat de verdachte de 

dader is, dan zal de rechter de verdachte 

een straf opleggen. De dader kan een ge-
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vangenisstraf krijgen, maar het is evengoed 

mogelijk dat de dader onder toezicht wordt 

geplaatst en voorwaarden krijgt opgelegd: 

in therapie gaan, uit de buurt van scholen 

blijven … In sommige gevallen wordt de dader 

geïnterneerd. Als de dader minderjarig is, 

komt de zaak voor de jeugdrechtbank 

(zie p. 28).

Waar kunnen seksueel misbruik-
te kinderen en jongeren terecht 
voor hulp en begeleiding?  
Als er politie of een hulpverlenende in-

stantie bij betrokken is, dan zullen zij de 

minderjarige gericht doorverwijzen. In het  

andere geval neem je best zelf contact op 

met een centrum algemeen welzijnswerk 

(CAW) of een centrum geestelijke gezond-

heidszorg (CGG). Die centra staan ter 

beschikking van mensen die nood hebben 

aan therapie of aan sterke psychologische 

of psychiatrische ondersteuning. 

In zo’n centrum zal men eerst bekijken 

welke hulp het kind of de jongere precies 

nodig heeft en de therapie daarop af-

stemmen. Indien nodig zal men het kind 

of de jongeren doorverwijzen naar één 

van de gespecialiseerde diensten voor 

kinderpsychiatrie.
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Voorkomen

Je kan kinderen weerbaarder maken tegen 

(online) seksueel grensoverschrijdend 

gedrag van anderen. Door ze een aantal 

gedragsregels aan te leren, het goede 

voorbeeld te geven, maar vooral ook door 

van jongs af te praten over seksualiteit 

met ze. 

Hoe kinderen en jongeren 
weerbaar maken tegen 
seksueel grensoverschrijdend 
gedrag? 
Je kan kinderen nooit helemaal bescher-

men tegen seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, maar een goede seksuele opvoe-

ding, thuis en op school, kan wel helpen. 

Het kind zal sneller een misbruiksituatie 

herkennen, zal beter ‘nee’ kunnen zeggen, 

zal het sneller komen vertellen en zich 

minder schuldig en verantwoordelijk voelen 

als het misbruikt is. Het kind zal bovendien 

minder snel geneigd zijn om zélf grensover-

schrijdend gedrag te stellen. 

Kinderen weerbaarder maken tegen sek-

sueel grensoverschrijdend gedrag doe je 

onder meer door van jongs af en op hun 

niveau met ze over seksualiteit te praten. 

Zo leer je ze niet alleen dat seksualiteit iets 

is waar ze altijd met je over kunnen praten, 

maar ook wat de meest gangbare woorden 

voor de geslachtsdelen zijn bijvoorbeeld. 

Door er met hen over te praten, kan je 

kinderen ook leren welk gedrag wel en niet 

aanvaardbaar is en wie ze wel en niet 

kunnen vertrouwen. En dat seks iets is dat 

leuk hoort te zijn, niet iets vervelends. 

Al pratend kan je kinderen ook enkele 

gedragsregels meegeven. Dat ze nee moeten 

zeggen en weglopen als er iets gebeurt 

dat ze niet prettig vinden. Dat er maar een 

paar mensen zijn die hen bloot mogen 

aanraken en dat ze het je moeten vertellen 

als anderen dat doen. Dat ze de grenzen 

van anderen moeten respecteren. Of dat 

ze nooit hun thuisadres of telefoonnum-

mer mogen uitwisselen via het internet 

bijvoorbeeld (zie tips). 
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Het is ook belangrijk dat je zelf steeds 

het goede voorbeeld geeft. Dit betekent 

onder meer dat je zelf duidelijk aangeeft 

waar je grenzen liggen, dat je de grenzen 

van anderen respecteert, dat je geen zaken 

doorvertelt aan derden die een kind je in 

vertrouwen gezegd heeft … Niet alleen door 

wat je zegt of niet zegt, maar ook door wat 

je doet of niet doet geef je aan wat wel en 

niet kan, wat wel en niet goed is.    

Let er ook op dat je steeds gepast reageert 

als kinderen zelf seksueel gedrag stellen, 

of het nu grensoverschrijdend is of niet. 

Uit je reactie kunnen ze enorm veel leren. 

Het kind krijgt zo woorden voor zijn gedrag 

waardoor het over dat gedrag leert praten, 

het leert zich inleven in gevoelens van 

anderen en het leert inzien wie waarvoor 

verantwoordelijk is.

Focus echter niet alleen op de negatieve 

en minder aangename kanten van seks. 

Seksuele opvoeding betekent dat je 

kinderen de nodige kennis, vaardigheden, 

normen en waarden meegeeft die hen in 

staat stellen om uit te groeien tot volwas-

senen die op een gezonde manier van hun 

seksualiteit en lichaam kunnen genieten en 

die seksualiteit aanvaarden als een positief 

en integraal onderdeel van het leven. 

Seksuele opvoeding houdt dus meer in dan 

kinderen weerbaar maken tegen grensover-

schrijdend gedrag. 

Tips

A Leer kinderen de meest gangbare woor-

den voor de geslachtsdelen. Anders 

kunnen ze – indien nodig – niet onder 

woorden brengen wat ze hebben 

meegemaakt. 

A Leer kinderen dat er maar een paar men-

sen zijn die hen bloot mogen aanraken. 

 En dat ze het moeten vertellen als 

iemand anders dat doet. 

A Leer kinderen nee te zeggen en weg te 

gaan als iemand hen aanraakt op een 

manier die ze niet prettig vinden.

A Help kinderen begrijpen/onderscheiden 

wie ze wel en niet kunnen vertrouwen. 

Praat hierover met ze en luister naar 

hun input.  

A Moedig kinderen aan om geheimen die 

hem of haar slecht doen voelen, te delen 

met iemand die ze vertrouwen. Laat 

kinderen weten dat je zelf altijd beschik-

baar bent om te praten en te luisteren. 

A Geef zelf het goede voorbeeld: stel je eigen 

grenzen, respecteer die van anderen 

(ook die van kinderen) en reageer als 

iemand een grens overschrijdt. 

A Reageer gepast als kinderen zelf 

seksueel (grensoverschrijdend) gedrag 

stellen (zie p. 25-26).
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Hoe kinderen en jongeren 
beschermen tegen online 
seksueel grensoverschrijdend 
gedrag?
Kinderen en jongeren beschermen tegen 

online seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, doe je door interesse te tonen 

voor wat ze online doen: voor wie hun on-

linevrienden zijn en waarover ze online zoal 

communiceren bijvoorbeeld. Daarnaast kan 

je met hen ook enkele afspraken maken:  

A Vermeld nergens persoonlijke gegevens 

zoals telefoonnummer en thuisadres;

A Post geen foto’s of filmpjes waar je later 

spijt van krijgt. Het is heel moeilijk om ze 

weer van het internet te krijgen;

A Doe voor de webcam nooit iets dat je 

niet voor een groot publiek zou doen. 

Je chatpartner kan je altijd filmen of 

fotograferen;

A Ook op internet is niets anoniem. Doe 

alleen iets waar jij én de ander zich goed 

bij voelen en denk na voor je seksueel 

getinte beelden, toespelingen of ver-

zoeken verstuurt.

A Voeg niet zomaar onbekenden toe aan 

je ‘vriendenlijst’. Wees kritisch tegenover 

mensen die je enkel via het internet kent.

A Als je wil afspreken met een online-

kennis, breng dan je ouders of een andere 

volwassene op de hoogte. Ga nooit alleen 

en spreek af op een plek waar veel men-

sen zijn.

A Ga niet in op online grensoverschrijdend 

gedrag, maar klik de persoon of de web-

pagina weg.

A Houd je chatgesprekken bij. Mocht er 

iets fout gaan, dan heb je achteraf 

bewijsmateriaal.

A Vertel het aan je ouders of een vertrou-

wenspersoon wanneer je iets meemaakt 

waar je je slecht of ongemakkelijk bij 

voelt.

Surf voor meer info over online grens-

overschrijdend gedrag en hoe je jonge-

ren daarvan bewust kan maken en tegen 

beschermen, naar:   

 www.gezinsbond.be/veiligonline 

 www.clicksafe.be 

 www.actioninnocence.org  
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Seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren stellen zelf ook 

wel eens seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. Het is belangrijk dat je daar als 

volwassene gepast op reageert. 

Daarvoor kan je gebruik maken van 

het vlaggensysteem dat hieronder 

beschreven wordt.

Hoe seksueel gedrag van kinde-
ren en jongeren beoordelen? 
Kinderen en jongeren zijn seksuele wezens 

en stellen dus seksueel gedrag. Dat speelt 

zich meestal solo af of tussen leeftijds-

genoten, als spel of plagerij, als een vorm 

van verkenning van zichzelf en de anderen. 

Zo leren ze wat ze prettig vinden en wat 

niet. Zo leren ze omgaan met intimiteit. Zo 

worden hun normen en waarden ten aan-

zien van seksualiteit gevormd. Zo leren ze 

regels over hoe je je in seksuele situaties 

gedraagt en hoe je dingen aan kan pakken. 

Deze ervaringen zijn dus functioneel. Ze 

bieden een kader om de eigen gevoelens 

en gedragingen te duiden en gedrag van 

anderen te interpreteren. Al doende leren 

ze ook welk gedrag grensoverschrijdend is 

en welk gedrag niet. De vraag is echter hoe 

je als ouder, leerkracht, opvoeder … (kinde-

ren) kan (helpen) beoordelen wanneer sek-

sueel gedrag oké is, en wanneer het licht, 

ernstig of zwaar grensoverschrijdend is? 

Er bestaat een systeem – het vlaggensy-

steem – dat seksueel gedrag van kinderen 

en jongeren in vier categorieën onderver-

deeld: groen of niet-grensoverschrijdend 

gedrag, geel of licht grensoverschrijdend 

gedrag, rood of ernstig grensoverschrijdend 

gedrag en zwart of zwaar grensoverschrij-

dend gedrag. Bij elk type gedrag (groen, 

geel, rood, zwart) hoort een aangepaste 

reactie (zie p. 25-26).

De onderverdeling in verschillende cate-

gorieën gebeurt in dit systeem in de eerste 

plaats op basis van de criteria toestemming, 

vrijwilligheid en gelijkwaardigheid (zie p.4). 

Wat echter ook mee in rekening gebracht 

wordt is het antwoord op volgende drie 

vragen: in hoeverre is het gedrag leeftijds-/

ontwikkelingsadequaat, aanstootgevend 

voor anderen of beschadigend voor de 

jongere zelf? 

Groen gedrag

Er is volgens dit vlaggensysteem sprake van 

groen (niet-grensoverschrijdend) gedrag 

wanneer beide partijen gelijkwaardig zijn, 

er een duidelijke wederzijdse toestem-

ming is en geen enkele vorm van druk of 

dwang. Het gedrag moet voorts bij meer 

dan 20 procent van de leeftijdsgenoten 

geobserveerd worden en mag niet aan-

stootgevend zijn voor anderen of schadelijk 

voor het kind of de jongere zelf.



23

Voorbeelden

A Peuters van 3 die elkaar knuffelen, kusjes 

geven, elkaar uitkleden, elkaar bekijken 

en aanraken tijdens spelletjes als  

‘doktertje’ en ‘vader en moedertje’. 

A Een kleuter van 5 die de eigen genitaliën 

stimuleert met de hand of door ergens 

tegenaan te wrijven.

A Een kind van 9 met interesse voor ero-

tische prentjes.

A Twee 13-jarigen die seksueel expliciete 

conversaties voeren via msn.

A Een jongen en een meisje van 17 en 16 

die met elkaar vrijen in het kader van een 

intieme relatie.

A Een 11-jarige die op het internet naar 

informatie over seksualiteit zoekt.

A …

Geel gedrag

Er is sprake van geel (licht grensover-

schrijdend) gedrag als er geen duidelijke 

wederzijdse toestemming is, als er lichte 

dwang of druk gebruikt wordt of als er 

sprake is van lichte ongelijkwaardigheid op 

het vlak van leeftijd, maturiteit, intelligen-

tie … Ook licht aanstootgevend (onbeleefd) 

gedrag en gedrag dat zelfbeschadigend kan 

zijn of niet helemaal leeftijdsadequaat is, 

wordt bij geel gedrag onderverdeeld.

Voorbeelden

A Een 9-jarige die met zijn 6-jarige broertje 

doktertje speelt.

A Obscene geluiden en gebaren maken als 

er iemand passeert.

 A Iemands broek of rok proberen af te 

trekken of onder de wc-deur gluren.

 A Een 15-jarige die seksueel expliciete 

gesprekken voert met een 11-jarige.

 A De piemel of borsten tonen in het open-

baar of strippen voor de webcam.

 A…

Rood gedrag

Men spreekt over rood (ernstig grensover-

schrijdend) gedrag als er geen duidelijke 

toestemming is van beide betrokkenen, 

als er gebruik gemaakt wordt van manipu-

latie, chantage of macht om een seksueel 

contact af te dwingen of als er sprake is 

van een grote ongelijkwaardigheid tus-

sen de betrokkenen. Wordt eveneens als 

ernstig grensoverschrijdend beschouwd: 

gedrag dat beledigend of kwetsend is voor 

anderen, gedrag dat fysieke, emotionele 

of psychologische schade veroorzaakt en 

seksueel gedrag dat bij de meeste kinderen 

of jongeren pas op latere leeftijd wordt 

geobserveerd.
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Voorbeelden

A Kleuters die objecten in elkaars vagina of 

anus steken tijdens seksuele spelletjes.

A Iemand van 14 die een 8-jarige kust en 

bepotelt.

A Iemand van 15 die seksueel expliciete 

gesprekken voert met iemand van 7. 

A Iemand ongevraagd de handen op de billen 

of borsten leggen of in het kruis tasten.

A Zeggen dat je het af zal maken als je vriend 

of vriendin niet met je naar bed gaat.

A Een 14-jarig meisje dat een jongen mas-

turbeert in ruil voor een breezer.

A Ongevraagd een cybersekssessie opnemen.

A …

Zwart gedrag

Er is volgens het vlaggensysteem sprake 

van zwart (zwaar grensoverschrijdend) 

gedrag als er geen duidelijke toestemming 

is van beide betrokkenen, als het seksueel 

contact wordt afgedwongen met dreigemen-

ten, agressie, geweld of als er een grote 

ongelijkwaardigheid is tussen beide partijen. 

Ook als het gedrag zwaar aanstootgevend 

is, zware fysieke, emotionele of psychologi-

sche schade als gevolg heeft of totaal niet 

overeenstemt met wat op die leeftijd gebrui-

kelijk is, spreekt men over zwart gedrag.

Voorbeelden

A Een jongen van 16 die geslachtsgemeen-

schap heeft met iemand van 9. 

A Een jongen van 14 die een speelgoed-

thermometer in de vagina steekt van een 

meisje van 7. 

A Iemand met een mes dwingen om mee te 

doen aan een seksspelletje.

A Iemand pijn doen als die het seksueel 

contact weigert.

A Kinderporno zoeken en bekijken op het 

internet.

A …

Op www.sensoa.be/download (Vlaggen-

systeem) staat een uitgebreide lijst met per 

leeftijd seksuele gedragingen die groen, 

geel, rood of zwart zijn.
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Hoe reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen 
en jongeren?

Gepast reageren op seksueel (grensover-

schrijdend) gedrag blijkt niet voor iedereen 

even gemakkelijk. De traditionele reactie is 

ofwel straffen en veroordelen, ofwel 

negeren. Maar door ze te straffen onder-

druk je het seksuele leren van kinderen en 

jongeren, of bezorg je ze een schuldgevoel. 

Het gedrag negeren kan dan weer ervaren 

worden als steun of aanvaarding van het 

gedrag, wat zeker bij grensoverschrijdend 

gedrag niet wenselijk is. 

Hoe je reageert op seksueel gedrag van 

kinderen en jongeren is dus niet onbelang-

rijk. Kinderen en jongeren leiden er enorm 

veel uit af. We adviseren om bij geel, rood 

en zwart gedrag steeds te reageren, maar 

zonder te veroordelen. Je reactie hoort bo-

vendien te focussen op het gedrag en niet 

op het kind of de jongere zelf. Bij groen 

gedrag kan het ook nodig zijn om bewust 

niet te reageren. 

Groen gedrag is functioneel (zie boven) en 

hoort ruimte te krijgen. Er bewust niet op 

reageren is een gepaste reactie, maar in 

sommige gevallen is het ook goed het ge-

drag te benoemen en te bevestigen, zoals 

in de volgende situatie. Twee kleuters hebben 

elkaar in de toiletten betast en hadden 

er duidelijk veel plezier in. In een eerste 

reactie benoem je het gedrag op basis 

van wat je gezien of horen zeggen hebt. 

Bijvoorbeeld: ‘Ik hoor dat jullie veel plezier 

hebben gemaakt in de toiletten’. Je kan het 

gedrag daarna bevestigen door te zeggen: 

‘Goed dat je die spelletjes niet doet waar 

andere kinderen bij zijn’. Of je kan ze vra-

gen wat ze er zo leuk aan vonden. 
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Definitieve anticonceptiemethoden: 
sterilisatie van de man of vrouw

Ook bij geel gedrag heb je twee keuzes: in 

bepaalde situaties volstaat het om het kind 

af te leiden, zoals wanneer een kleuter in je 

aanwezigheid de geslachtsdelen stimuleert. 

In andere situaties is het nodig het gedrag 

te benoemen, te begrenzen en uit te leg-

gen waarom je begrenst. Bijvoorbeeld: ‘Ik 

zie je Remi’s zwembroek uittrekken’ of ‘Ik 

heb van Remi gehoord dat je zijn zwem-

broek hebt uitgetrokken’. ‘Remi heeft dat 

niet zo graag’ of ‘Ik zie dat niet zo graag’. 

Bij rood gedrag confronteer je ze met hun 

gedrag – zonder te veroordelen – maar in 

plaats van te begrenzen ga je het gedrag 

verbieden. Bijvoorbeeld: ‘Ik hoor dat je 

in je kleine broertjes bed bent gekropen 

en zijn penis hebt aangeraakt. Hij heeft 

dat niet graag. Hij is veel jonger dan jij en 

hij durft je dat niet te weigeren. Je moet 

daarmee ophouden.’ Het is belangrijk dat 

je ook uitlegt waarom hij of zij het gedrag 

niet meer mag stellen. 

Groen gedrag Geel gedrag Rood gedrag Zwart gedrag

geef ruimte/benoem leid af/benoem benoem benoem

bevestig begrens verbied verbied

leg uit leg uit leg uit leg uit

observeer observeer goed straf en/of begeleid

observeer extra

Bij zwart gedrag is het de bedoeling dat je 

het gedrag niet enkel verbiedt, maar hem of 

haar er ook voor straft, en uitlegt waarom 

je dat doet. Als het gedrag een signaal lijkt 

van een onderliggende problematiek en/

of als het kind in de problemen kan komen 

met het gedrag, overweeg je ook om hulp 

te zoeken (als ouder) of door te verwijzen 

(als leerkracht/opvoeder/trainer/monitor …).

Het is nodig dat je na elke vorm van grens-

overschrijdend gedrag het kind/de jongere 

blijft observeren en let op gedragspatronen 

die voorafgaan aan grensoverschrijdend 

gedrag (toezicht ontvluchten bv.). Intussen 

kan je ook proberen een idee te krijgen van 

de betekenis van het gedrag. Door met het 

kind te praten over de ideeën en gevoelens 

die het met het gedrag associeert. Door na 

te gaan of er gebrek is aan informatie en/of 

er verwarring is over dit gedrag.
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Wat gebeurt er als een minderjarige door seksueel grensoverschrij-
dend gedrag in aanraking komt met de politie? 

Als een minderjarige ervan verdacht wordt 

een seksueel grensoverschrijdend feit 

gepleegd te hebben, dan zal de politie 

daar een proces-verbaal van opstellen. Dit 

proces-verbaal wordt dan aan de procureur 

des Konings bezorgd. 

De procureur zal met de hulp van de politie 

een onderzoek voeren. Dit houdt in dat de 

verdachte, het slachtoffer en eventuele 

getuigen door de politie worden verhoord. 

Er kunnen daarnaast ook een arts of psychi-

ater worden aangesteld voor onderzoeken 

bij de verdachte en het slachtoffer. 

Na dit onderzoek heeft de procureur ver-

schillende mogelijkheden:

1. Seponeren

Als de procureur oordeelt dat de feiten 

niet of onvoldoende bewezen zijn of niet 

ernstig genoeg zijn, kan hij of zij beslissen 

om de zaak te seponeren. Dit betekent 

dat er op dat ogenblik geen verder gevolg 

gegeven wordt aan het dossier.

Als de procureur desondanks een duide-

lijk signaal wil geven aan de minderjarige, 

kan hij of zij ook een waarschuwingsbrief 

sturen of de minderjarige en zijn ouders 

oproepen voor een gesprek. Dit om de 

minderjarige duidelijk te maken dat ook 

eenmalige of minder ernstige feiten niet 

zomaar gedoogd worden. 

2. Herstelbemiddeling

De procureur kan ook steeds herstelbemid-

deling voorstellen aan de minderjarige. 

Het doel ervan is de minderjarige te wijzen 

op zijn/haar verantwoordelijkheid en het 

slachtoffer te erkennen en te ondersteu-

nen. Tijdens de bemiddeling wordt nage-

gaan hoe het feit kan worden ‘hersteld’. 

Herstelbemiddeling is een vrijwillige pro-

cedure. Dit betekent dat noch de verdachte 

minderjarige, noch het slachtoffer verplicht 

kunnen worden om hieraan mee te werken. 

De verdachte minderjarige heeft er wel 

baat bij om mee te werken natuurlijk. 

Een positief resultaat leidt echter niet 

per definitie tot seponering. De procu-

reur kan ook bij een positief resultaat 

het dossier nog aanhangig maken bij de 

jeugdrechtbank. 

 

3. Vorderen

De procureur overweegt systematisch de 

gepastheid en de mogelijkheid om over 

te gaan tot bemiddeling. Pas indien de 

evaluatie ervan negatief is, kan hij of zij 

- op basis van de vergaarde informatie - 

de minderjarige doorverwijzen naar de 

jeugdrechtbank. 
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Als dat gebeurt, krijgt de minderjarige eerst 

een consulent toegewezen, iemand van de 

sociale dienst bij de jeugdrechtbank. Die 

onderzoekt het milieu van de minderjarige 

en brengt advies uit aan de jeugdrechter. De 

consulent fungeert als tussenschakel tussen 

de jongere en de jeugdrechter. 

In afwachting van de hoorzitting kan de 

jeugdrechter al voorlopige maatregelen 

opleggen. De jongere zelf kan in afwachting 

van de hoorzitting werk maken van een 

‘geschreven project’, waarin de jongere 

aangeeft op welke manier hij of zij de 

schade voor het slachtoffer wil herstellen. 

Dit kan tot de dag van de zitting worden 

voorgelegd.

De jeugdrechter kan in deze fase ook nog 

steeds een herstelrechtelijk aanbod doen. 

Slachtoffer en dader zoeken dan samen hoe 

het feit hersteld kan worden. De bedoeling is 

de minderjarige zoveel mogelijk te betrek-

ken bij de reactie op het delict. 

Na deze voorlopige fase komt het dossier 

op de zitting van de jeugdrechtbank waar 

een definitieve uitspraak in de vorm van een 

vonnis volgt. Daar kan het slachtoffer zich 

ook burgerlijke partij stellen om een scha-

devergoeding te vragen. 

Tijdens de hoorzitting luistert de jeugdrech-

ter naar de procureur en de advocaat van 

de minderjarige. Als de minderjarige ouder 

is dan 12, zal ook hij of zij gehoord worden. 

De jeugdrechter kan daarnaast ook luisteren 

naar de ouders en het slachtoffer.

Nadat de jeugdrechter alle nuttige infor-

matie gekregen heeft en de zaak grondig 

overdacht, zal de jeugdrechter een uitspraak 

doen. De jeugdrechter kan het dossier se-

poneren, de minderjarige (en diens ouders) 

berispen of de jongere een maatregel ten 

gronde opleggen.

Mogelijke maatregelen zijn: onder toezicht 

plaatsen van de sociale dienst, inten-

sieve educatieve begeleiding, prestatie 

van opvoedkundige aard en algemeen nut, 

ambulante behandeling, plaatsing in een 

openbare gemeenschapsinstelling, in een 

ziekenhuisinstelling, in een jeugdpsychia-

trische dienst …

Bij zeer ernstige feiten

Bij zeer ernstige feiten is het mogelijk dat 

een minderjarige onmiddellijk aangehouden 

wordt en binnen de 24 uur voor de jeugd-

rechter moet verschijnen.

Is de jongere ouder dan 16, kan de jeugd-

rechter de zaak ook ‘uit handen geven’, de 

jongere doorverwijzen naar een rechtbank 

voor volwassenen. Dit gebeurt wel enkel in 

zeer uitzonderlijke gevallen.
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Waar kunnen minderjarigen die seksueel grensoverschrijdend 
gedrag stellen terecht voor hulp en begeleiding?
Er zijn in Vlaanderen een aantal diensten die gespecialiseerd zijn in de begeleiding en behan-

deling van jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen. Bij een aantal diensten 

(de HCA-diensten) kan je enkel terecht na doorverwijzing door de jeugdrechtbank, maar er 

zijn er ook enkele waar minderjarigen - onder bepaalde voorwaarden - terechtkunnen voor 

hulp op vrijwillige basis. 

CAW Artevelde (Gent)   09 233 12 89

CAW ’t Verschil (Hasselt)   011 21 20 20

CGG Mandel en Leie (Kortrijk)   056 24 09 00

CGG Noorderkempen (Turnhout)  014 41 09 67

EXIT (Brugge)     0479 56 04 18

I.T.E.R. (Brussel)    02 512 62 43

UCKJA (Antwerpen)   03 280 49 00

Bij een ambulante begeleiding (de minderjarige verblijft niet in een residentiële voorziening) 

verloopt de begeleiding vaak als volgt: na de intake vinden er wekelijks gesprekken plaats 

met de jongere en zijn er regelmatig contacten met de ouders of plaatsvervangende op-

voeders en andere betrokkenen. Het stopzetten van de begeleiding gebeurt na uitgebreide 

evaluatie met alle betrokkenen. Na de begeleiding is ook nazorg mogelijk.



Centra Geestelijke Gezondheids-
zorg (CGG)
De CGG bieden hulp en begeleiding aan 

voor slachtoffers van seksueel misbruik. Bij 

enkele centra kunnen ook minderjarigen die 

zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag 

stellen terecht voor hulp en begeleiding. 

Bel naar Tele-Onthaal (106) voor het adres 

van een centrum in de buurt. 

Child Focus
Bij Child Focus kan je seksueel misbruik 

melden op het nummer 116000. Mensen 

die kinderpornografisch materiaal op inter-

net vinden, kunnen dit anoniem melden op 

het burgerlijk meldpunt stopchildporno.be 

www.childfocus.be 

Action Innocence
Action Innocence biedt jongeren, leer-

krachten en ouders preventieworkshops 

‘veilig surfen op het internet’ aan. Met tips 

over hoe je kinderen kan beschermen 

tegen online seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. 

www.actioninnocence.org

Sensoa
Sensoa ondersteunt ouders en leerkrachten 

bij de seksuele en relationele vorming 

van kinderen en jongeren met websites, 

brochures, educatief materiaal, vorming en 

ouderavonden. 

www.sensoa.be
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Nuttige adressen

Bij volgende diensten, centra en organisa-

ties kan je terecht voor meer informatie 

en/of hulp. De meest recente contactge-

gevens van de in de brochure vermelde 

diensten en organisaties staan ook op  

www.sensoa.be (rubriek adressen).

Vertrouwenscentra Kindermis-
handeling
Wie vermoedt dat een kind misbruikt of mis-

handeld wordt, kan steeds contact opnemen 

met een Vertrouwenscentrum Kinder-

mishandeling. De vertrouwenscentra kunnen 

de zaak ook verder opvolgen (zie p. 14). 

www.kindermishandeling.org

Centra Leerlingenbegeleiding 
(CLB)
Leerkrachten die vermoeden dat een 

leerling seksueel misbruikt is, gaan best 

eerst langs bij een CLB voor informatie en 

advies. Het CLB kan de zaak ook verder 

opvolgen. 

Centra Algemeen Welzijnswerk 
(CAW)
Bij een CAW kan je terecht met een ver-

moeden van seksueel misbruik. Sommige 

CAW’s bieden ook hulp aan voor minder-

jarige slachtoffers en minderjarigen die 

zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag 

stellen. 

Surf naar www.caw.be of bel naar 

Tele-Onthaal (106) voor het adres van 

een centrum in de buurt. 
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