
VEILIGHEIDSFICHE    SEKSUALITEIT

DE CHIROVISIE
Seksualiteit en relaties: soms een heikel thema, zeker 
(maar zeker niet alleen) bij jongeren.  Een jeugdbewe-
ging mag er dus niet aan voorbij gaan.
Engagement, respect en genieten: vanuit die drie 
invalshoeken willen we jongeren uitnodigen om hun 
kijk op relaties en seksualiteit in te kleuren.

In elke relatie is engagement waardevol en belangrijk.  
Geen enkele relatie kan vrijblijvend zijn: koude onver-
schilligheid, het kille elk-voor-zich is niet onze keuze.  
Wij willen ons laten raken door mensen.  In onze relaties 
garanderen we respect voor onszelf en uiteraard voor 
elkaar.  Iedereen heeft recht op intimiteit.  Elke vorm 
van geweld sluiten we uit: wensen en gevoelens van 
anderen verdienen respect.  De Chiro is een plaats waar 
kinderen en jongeren zichzelf kunnen en durven zijn.  
Niemand hoeft er onzeker te zijn over wie hij of zij is: 
Ten slotte willen we diep tot ons laten doordringen dat 
we leven – om daar dan bewust, verwonderd, dankbaar 
van te genieten.  Bij dat genieten komen we terug bij 
de diepste, rustige kern van onszelf.  Juist daarom geeft 
het ons nieuwe energie.  Pas wanneer we tijd maken 
om bij die zachtste kern van onszelf te komen, kan er 
een liefdevolle verbondenheid groeien met mensen 
en dingen, met het leven.  Wie niet kan genieten, loopt 
aan de kern van alle dingen voorbij.

RICHTLIJNEN
in verband met begeleidingshoudingHoe reageer je als een van je leden vertelt over (seksueel) mis-bruik?
Neem het serieus en blijf er zeker niet alleen mee zitten.Door het aan jou, als leid(st)er, te vertellen, is er een vraag om hulp ontstaan.
Vaak hebben mensen angst om anderen ten onrechte te beschul-digen.  Toch is het van het grootste belang dat een vermoeden van kindermishandeling niet verloren gaat.  Je aanvoelen of inzicht bespreken met anderen is vaak een eerste stap om verandering voor een kind en zijn of haar gezin mogelijk te maken.

Zorg dat je met elk verhaal van een lid aan de slag gaat, maar dat wil niet zeggen dat jij zelf naar de ouders moet gaan.  In elke provincie vind je een vertrouwenscentrum voor kindermishande-ling.  Daar kun je terecht voor advies en concrete antwoorden op je vragen.  Een melding bij het vertrouwenscentrum kan eventu-eel ook anoniem.
Daarnaast kun je bij ons terecht voor advies: de Chiro heeft een aanspreekpunt Relaties en Seksualiteit, en elk verbond heeft een eigen beroepskracht die jullie verder kan helpen.  Onthou dat je Chiroleiding bent, geen sociaal werker; anderen inlichten is belangrijk.

Wat doe je bij een vermoeden of voorval van seksueel misbruik binnen jouw Chirogroep?
Luister naar het slachtoffer, zonder te oordelen.   Neem onmiddellijk contact op met Chirojeugd Vlaanderen om: x	 te bekijken hoe we dit samen verder kunnen aanpakken.x	 te bekijken welke communicatie er intern en extern gevoerd moet worden.
x	om slachtoffer, ouders en andere betrokkenen goed op te volgen.
x	af te spreken welke stappen ondernomen moeten worden ten aanzien van de dader.
x	de naverwerking en preventie binnen de Chirogroep verder op te nemen.



WETGEVING
MINIMUMLEEFTIJD VOOR SEKSUEEL CONTACT
De wettelijke minimumleeftijd om seksueel contact te hebben is zestien jaar.  Elke meerderjarige die een 
seksuele relatie heeft met een minderjarige jonger dan zestien pleegt dan ook een strafbaar feit.  Ook seksuele 
relaties tussen minderjarigen waarbij één van de minderjarigen jonger is dan 16 zijn bij wet verboden.

De wet gaat ervan uit dat iemand die nog geen zestien is niet rijp genoeg is om te oordelen of hij of zij seksuele 
omgang wil.  Vanaf zestien jaar hebben jongeren seksueel zelfbeschikkingsrecht.
Seksuele omgang met iemand die vijftien is (of jonger) – zelfs als hij of zij ermee ingestemd heeft– is hoe dan 
ook strafbaar.

VERKRACHTING EN AANRANDING VAN DE EERBAARHEID 
Seksuele handelingen zijn strafbaar als ze afgedwongen zijn, als één van de partijen er niet mee heeft 
ingestemd.

Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of 
mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer.
Er bestaat een onweerlegbaar vermoeden dat iemand van minder dan 14 jaar niet in de mogelijkheid verkeert 
geldige toestemming te geven.
Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een 
persoon die daar niet in toestemt.  Met penetratie wordt bedoeld: binnendringen in de vagina, mond of anus 
met penis, vingers of een voorwerp.
Als er geen sprake is van penetratie, dan spreekt de wet over aanranding van de eerbaarheid (bv.  tegen je wil 
betast worden, gedwongen worden porno te bekijken of te kijken naar seksuele activiteiten van anderen, enz.)

SCHEMATISCH -14 jaar 14 of 15 jaar 16 jaar en ouder

zonder penetratie met toestemming aanranding aanranding geen misdrijf

met penetratie met toestemming verkrachting aanranding geen misdrijf

zonder penetratie zonder toestemming aanranding

met penetratie zonder toestemming verkrachting

EXTRA INFORMATIE WWW.CHIRO.BE/VEILIGHEIDx	Chirojeugd Vlaanderen heeft een aanspreekpunt Relaties en Seksualiteit.  Je kunt een mailtje sturen via www.chiro.be/eloket/relaties-en-seksualiteit.  Daarnaast zijn er op alle 
regionale secretariaten publicaties te verkrijgen over dit thema.  x	De Banier verkoopt de Bloosdoos: een educatief spel om met jongeren vanaf 14 jaar op een 
vlotte manier een gesprek te organiseren over verliefd zijn en alles wat daarmee te maken 
heeft.

x	Zin-d’erin(g), vormingsdienst van Chirojeugd-Vlaanderen vzw, www.zindering.bex	 Jeugd en Seksualiteit, informatie- en vormingsdienst over relaties en seksualiteit, www.
jeugdenseksualiteit.be

x	Sensoa, Vlaams service- en expertisecentrum voor seksuele gezondheid en hiv, www.sen-
soa.be

x	Wel Jong Niet Hetero, koepel van Vlaamse en Brusselse holebiverenigingen, www.weljong-
niethetero.be

x	Vertrouwenscentra kindermishandeling, www.kindermishandeling.org


