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Begrippen en definities: seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel 
misbruik, seksueel geweld en seksuele weerbaarheid 
Kristin Janssens, 26-10-2012 

 

Definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Wanneer gaat seksueel gedrag van jongeren over de grens? Zowel voor jongeren zelf als voor 

professionals zijn grenzen niet altijd gemakkelijk om te herkennen en om te stellen. Seksueel 

grensoverschrijdend gedrag is een moeilijk af te bakenen begrip. Vaak wordt gezegd dat deze grens 

voor iedereen verschillend is, voor kinderen, jongeren en volwassenen, afhankelijk van iemands 

seksuele ervaring en ontwikkeling, eigen normen en waarden.  

 

Voor seksueel grensoverschrijdend gedrag gebruiken wij de definitie die Sensoa en MOVISIE hebben 

ontwikkeld voor de methodiek “Vlaggensysteem. Praten met kinderen en jongeren over seks en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag.” (Frans & Franck 2010): 

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag omvat elke vorm van seksueel gedrag of seksuele 

toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij in seksueel contact aan één of 

meerdere van de volgende zes criteria niet wordt voldaan: 

1. wederzijdse toestemming, 

2. vrijwilligheid, 

3. gelijkwaardigheid, 

4. leeftijds- of ontwikkelingsadequaat, 

5. contextadequaat, 

6. zelfrespect. 

 

Hieronder geven we een toelichting op deze 6 criteria. 

(1) wederzijdse toestemming: Het gaat om ‘consent’: dit betekent dat beide partijen vanuit hun volle 

bewustzijn moeten instemmen. Als de ene partij de andere in het ongewisse laat, misleidt, bedriegt of 

overrompelt, kun je dus niet van wederzijdse toestemming spreken. Het moeilijke bij dit criterium is dat 

toestemming vaak non-verbaal wordt gegeven, en dat deze in de loop van het contact kan veranderen 

of ophouden. En dat beide partijen daarmee rekening moeten houden. Voor jongeren is dat niet 

gemakkelijk: om signalen correct in te schatten, om zelf duidelijke signalen te geven, en om te stoppen 

op het moment dat de andere partij afhaakt. 

(2) vrijwilligheid: Hieronder verstaan we dat de ene partij de andere niet onder druk zet, of een vorm 

van dwang gebruikt in de seksuele interactie. Deze dwang kan heel subtiel zijn, zoals een beloning in 

het vooruitzicht stellen of een verlies of straf aankondigen: ‘Als je niet meedoet, dan mag je niet naar 

mijn feestje komen, of ben ik je vriendje niet meer’. Soms is de dwang een dreigement of agressie en 

pijn, of de verwachting ervan. 

 

(3) gelijkwaardigheid: In een seksuele interactie moeten beide partijen aan elkaar gewaagd zijn, zodat 

de een de ander niet overheerst. De kans op misbruik van macht en overwicht is reëel, zelfs 

onbewust. De vraag hier is wanneer gebrek aan gelijkwaardigheid problematisch wordt. Kan een 

tienjarige seksuele spelletjes spelen met een achtjarige? Een normaal begaafde achtjarige jongen met 

een zwakbegaafd zevenjarig meisje? Twee jongens met één meisje? Hier zal men dus per situatie 

moeten bekijken of de partijen in de interactie voldoende gelijkwaardig zijn om overwicht van de ene 

op de andere uit te sluiten. 

 

(4) leeftijds- of ontwikkelingsadequaat: Dit betekent dat de jongere seksueel gedrag vertoont dat voor 

zijn of haar leeftijd of ontwikkeling verwacht kan worden. Met andere woorden: wordt dit gedrag 

verwacht op deze leeftijd, of zien we gedrag van jongere of oudere kinderen of jongeren? Het gaat 

over situaties als bedplassen, naaktlopen, op schoot kruipen, aan de geslachtsdelen wriemelen, 

taalgebruik.  
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Er zijn ook jongeren waarvan het ontwikkelingspatroon om diverse redenen niet volgens de 

gebruikelijke weg verloopt. Dan zal een vertaling van het criterium ‘ontwikkelingsadequaat’ nodig zijn. 

Er kan bijvoorbeeld een verschil zijn tussen de biologische (ook wel kalenderleeftijd genoemd) en de 

mentale leeftijd van een jongere, waardoor hij/zij in de ogen van de buitenwereld onaangepast gedrag 

vertoont. Voor deze kinderen is de normatieve lijst een vertrekpunt en moeten de normen aangepast 

worden aan de mogelijkheden van de jongere. Om het seksueel gedrag van jongeren met een 

(verstandelijke) beperking goed te kunnen duiden, kunnen ook andere instrumenten ingezet worden, 

zoals de hermeneutische methodiek (Van Bosch en Suykerbuyk, 2006). 

 

(5) contextadequaat: Regels kunnen veranderen naargelang de context. De schoolcontext zal 

bijvoorbeeld minder seksueel gedrag toelaten dan de thuiscontext. (Seksueel) gedrag is 

aanstootgevend als het andere mensen choqueert, tegen de borst stuit of beledigt. Vandaar dat de 

context waarbinnen seksueel gedrag vertoond wordt van belang is. De familiale context, de subcultuur 

en cultuur (etnische, religieuze, culturele, persoonlijk, waarden en normen, enz.) waarin jongeren 

leven, beïnvloeden de mate waarin hun sociale interacties al dan niet als acceptabel beschouwd 

worden. 

 

(6) zelfrespect.: Dit betekent dat de jongere zichzelf geen schade berokkent. Seksueel gedrag mag 

niet schadelijk zijn voor jezelf op fysiek, psychologisch of sociaal vlak. Zoals jezelf vernederen, jezelf 

pijn doen of risicoseks hebben.  

 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren valt al het seksuele gedrag dat over de 

grens van een van de betrokkenen gaat, en waarbij een kind of jongere gedwongen, overgehaald, 

verleid, gemanipuleerd, gechanteerd of verplicht wordt om seksuele dingen te doen, te zien, te 

ondergaan of toe te staan die hij of zij niet wil of waar hij of zij nog niet aan toe is. Seksueel 

grensoverschrijdende gedragingen kunnen variëren van ongewenste seksuele opmerkingen, 

ongepaste aanrakingen of gedrag niet aangepast aan de context, tot gedwongen penetratie en 

groepsverkrachting (Frans & Franck, 2010). Het gaat dus niet uitsluitend om gedwongen 

geslachtsgemeenschap, maar ook om een gedwongen tongzoen of een andere seksuele handeling 

die de partner niet wil. Ook grenssituaties en vormen van subtiele drang en dwang vallen eronder. 

Denk hierbij aan overhalen en manipulaties (Janssens et al., 2009.) 

 

 

Beoordeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag  

Het ‘Vlaggensysteem’ deelt seksueel gedrag van kinderen en jongeren in, in verschillende categorieën 

(Frans & Franck, 2010). Aan de hand van de verschillende criteria worden seksuele gedragingen en 

activiteiten van jongeren in een bepaalde categorie op een continuüm met gekleurde ‘vlaggen’ 

geplaatst worden: respectievelijk van aanvaardbaar (groen) naar licht (geel) tot ernstig (rood) en 

zwaar (zwart) seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

• Een groene vlag is gedrag dat we beschouwen als ‘normaal’. Er is wederzijdse toestemming, 

geen enkele vorm van druk of dwang en beide partijen zijn gelijkwaardig. Het gedrag komt ook 

voor bij leeftijdgenoten, is niet aanstootgevend en niet schadelijk voor de jongere zelf. 

• Bij een gele vlag is er sprake van licht grensoverschrijdend gedrag. Er is geen duidelijke 

toestemming, of er is sprake van lichte dwang of druk, of lichte ongelijkwaardigheid op het 

vlak van leeftijd, maturiteit of intelligentie. Ook licht aanstootgevend gedrag of 

zelfbeschadigend gedrag valt hieronder, zoals een meisje dat haar borsten laat zien voor de 

webcam aan iemand die ze niet kent. 

• Een rode vlag is er gedrag waar geen toestemming is van beide betrokkenen of partijen of er 

wordt gebruikgemaakt van chantage, manipulatie of macht. Het gaat ook om situaties waarin 

er grote ongelijkwaardigheid tussen beide partijen is, bijvoorbeeld een 14-jarige die een 8-

jarige zoent en betast. Het kan ook gaan om gedrag dat zeer beledigend of kwetsend is voor 

anderen, maar ook om gedrag dat waarschijnlijk fysieke, emotionele of psychologische 
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schade veroorzaakt bij de jongere zelf. Daarnaast gaat het om gedrag dat bij kinderen pas op 

latere leeftijd wordt gesignaleerd.  

• Een zwarte vlag is zeer ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvoor geen 

toestemming is van beide betrokken partijen, of het seksueel contact is afgedwongen met 

dreigementen, agressie of geweld. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin twee jongens van 

16 jaar een meisje van 14 dwingen tot seksuele spelletjes, of aan (herhaaldelijk) seksueel 

geweld door loverboys, of groepsverkrachting. Het kan ook gaan om gedrag waarin er grote 

ongelijkwaardigheid tussen beide partijen is, zoals tussen een volwassene en een kind of een 

begeleider en een cliënt. Daarnaast gaat het om gedrag dat zwaar aanstootgevend is, zware 

fysieke, emotionele of psychologische schade tot gevolg heeft voor de jongere zelf of dat 

totaal niet gebruikelijk is voor de leeftijd van de jongere.  

 

Bij het beoordelen van het seksuele gedrag hanteren we de volgende richtlijnen (Janssens et al., 

2010): 

• Grensoverschrijding op één van de criteria is voldoende. 

• Mate van grensoverschrijding bepaalt de kleur van de vlag. 

• Herhaald gedrag: gradueel van rood naar zwart gedrag. 

• Urgentie vanaf rood gedrag 

• Seksueel misbruik: grijze zone (zie Tabel 1, p. 4). 

 

 

Definitie van seksueel misbruik  

Het is van belang om onderscheid te maken tussen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 

misbruik. Deze termen zijn namelijk niet inwisselbaar. Hoewel seksueel misbruik zonder twijfel een 

vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag is, kan niet elke vorm van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag als misbruik bestempeld worden (Janssens, et al. 2010). 

 

Voor seksueel misbruik gebruiken we de volgende definitie: Elke vorm van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, waar 

geen wederzijdse toestemming voor bestaat, en/of die op een of andere manier afgedwongen is, en/of 

waar het slachtoffer veel jonger is of in een afhankelijke relatie staat. 

 

We gebruiken dus drie criteria om te bepalen of seksueel gedrag onder de 

noemer ‘seksueel misbruik’ valt: 

1. Het duidelijk ontbreken van wederzijdse toestemming. 

2. Het seksueel gedrag is niet vrijwillig (op een of andere manier afgedwongen, betaald, met 

dreigementen of chantage verkregen). 

3. De partners zijn niet gelijkwaardig genoeg (het seksuele contact betreft bijvoorbeeld iemand die 

veel jonger is of die in een afhankelijkheidsrelatie staat, er is een lichamelijke, relationele, cognitieve of 

emotionele onbalans). 

 

Van seksueel misbruik is sprake bij rode of zwarte vlag waarbij aan minstens een van de eerste drie 

criteria (wederzijde toestemming, vrijwilligheid en / of gelijkwaardigheid) niet voldaan wordt (zie 

onderstaande tabel).  

 

In de definitie van seksueel misbruik is de keuze gemaakt om de bepaling of het om seksueel misbruik 

gaat of niet, niet te laten afhangen van de beleving van het slachtoffer, maar eerder te formuleren 

vanuit het perspectief van diegene die het gedrag stelt. Op die manier vermijden we het schimmige 

gebied van hoe verschillende personen seksueel gedrag kunnen ervaren als grensoverschrijdend 

(Janssen et al., 2010). 
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Tabel 1: beoordelen van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag 

 Groene vlag Gele vlag Rode vlag Zwarte vlag 

Wederzijdse 

toestemming 

OK + - OK - OK -- OK 

Vrijwilligheid OK + - OK - OK -- OK 

Gelijkwaardigheid OK + - OK - OK -- OK 

Leeftijds- of 

ontwikkelingsadequaat 

OK + - OK - OK -- OK 

Context-adequaat OK + - OK - OK -- OK 

Zelfrespect OK + - OK - OK -- OK 

 

 

Definitie van seksueel geweld 

Het begrip “seksueel geweld” kan gebruikt worden als paraplubegrip voor alle vormen van seksueel 

getinte, ongewenste handelingen, zoals aanranding, verkrachting, incest, seksueel misbruik, seksuele 

intimidatie en gedwongen prostitutie (MOVISIE, 2009). Vaak gaat seksueel geweld gepaard met 

bedreigingen en geestelijke mishandeling, zoals kleineren, bedreigen, uitschelden, buitensluiten, 

chanteren (bijvoorbeeld dreigen met suïcide als het slachtoffer niet meewerkt of het seksueel geweld 

niet geheim houdt). Soms wordt het slachtoffer ook fysiek mishandeld (slaan, schoppen, van de trap 

duwen) of tot seksueel contact gedwongen onder bedreiging van een wapen (ibid.).  

Seksueel geweld betreft dus alle vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals hierboven 

gedefinieerd (geel, rood en zwart). Bij licht seksueel grensoverschrijdend gedrag is het niet altijd 

aangewezen om te spreken van seksueel geweld. Bijvoorbeeld: ook licht aanstootgevend gedrag of 

zelfbeschadigend gedrag valt hieronder, zoals een meisje dat haar borsten laat zien voor de webcam 

aan iemand die ze niet kent. Maar wanneer het gaat om seksueel agressieve praat van de ene  

klasgenoot naar de andere, kan dit bijvoorbeeld wel beschouwd worden als een lichte vorm van 

seksueel geweld.   

 

 

Seksuele weerbaarheid 

Volgens het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) en 

RutgersWPF (Meulmeester et al. 2008), gaat seksuele weerbaarheid over controle en regie over je 

eigen seksualiteit. Het gaat over het vermogen om keuzen te maken, wensen en grenzen te uiten en 

om verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag en de gevolgen daarvan. Meulmeester en anderen 

(2008) benoemen de volgende aspecten:  

� de individuele beleving van intimiteit, lust, erotiek en seksualiteit als om de beleving van 

seksualiteit met een ander of anderen.  

�  om seksuele relaties met anderen: dan betreft het, het vermogen om veilige en prettige seks 

te hebben op een zelf gekozen moment, met een zelf gekozen partner, op een zelf gekozen 

manier, met wederzijdse instemming.  

� het nemen van de verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van seksueel contact: 

Denk aan de preventie van SOA en HIV besmetting, ongewenste zwangerschap en de zorg 

voor eventuele kinderen en om het vermogen om onveilige en onvrijwillige seksuele 

ervaringen te vermijden, zich te weren (verbaal, non-verbaal, fysiek) in bedreigende situaties 

en negatieve gevolgen van onveilige seks en seksueel geweld te beperken (door hulp te 

vragen bijvoorbeeld, de weg naar abortus of behandeling van SOA etc.). 
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