
HOE OMGAAN 
MET SEKSUEEL 
GEWELD?

Praat erover. Er zijn mensen en organisati es die naar je 
willen luisteren en je kunnen helpen. Ze kunnen je ook 
begeleiden in de stappen die je kan ondernemen of je 
helpen om het misbruik te doen stoppen.  Er bestaat 
een website die je een houvast biedt bij de stappen die 
je kan zett en om seksueel geweld te verwerken. Er zijn 
ook telefoonnummers waar je (anoniem) terecht kan 
voor hulp. 

Hoe moet het nu verder?

• Website

 www.hulpnaverkrachti ng.be  

• 1712 

1712 Het nummer voor iedereen met vragen en 
meldingen over geweld, misbruik en kindermishan-
deling. Professionele medewerkers luisteren naar je 
vraag, geven je informati e en/of verwijzen je door 
naar de best passende hulpverlening in je buurt. 

1712 is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17u. Een 
telefoontje is grati s en wordt niet op de gespreks-
lijst van de factuur vermeld. Meer info vind je op 
www.1712.be  

• Tele-onthaal 

Heb je nood aan steun? Wil je erover praten? Bel 
106. Het nummer van Tele-Onthaal is dag en nacht 
bereikbaar. Een telefoontje is volledig anoniem en 
verschijn niet op de telefoonrekening. 

Tele-Onthaal biedt ook hulp via chat (www.te-
le-onthaal.be). Een onlinegesprek is ook volledige 
anoniem.  

www.vzwzijn.be



Hoe doe je aangifte na 
aanranding of verkrachting? 

Ook aangifte doen bij de politie is zeer belangrijk. Door 
aangifte te doen verhoog je de kans om de dader  te vat-
ten. Tracht het zo snel mogelijk te doen want elke herin-
nering of beschrijving van de feiten is belangrijk om de 
dader op te sporen. De politie stelt een proces-verbaal 
op en verhoort alle getuigen en eventuele verdachte(n). 
Ook als er meer tijd is verstreken kan je de feiten nog 
steeds aangeven. De verjaringstermijn voor aanranding 
bedraagt 5 jaar, voor verkrachting 10 jaar. De politie be-
zorgt het proces-verbaal aan het parket dat bijkomend 
onderzoek kan doen, zoals een huiszoeking. Daarna be-
slist het parket welk gevolg aan de zaak wordt gegeven.
   
• politie: het noodnummer 101 is dag en nacht           

bereikbaar 

Op de website www.hulpnaverkrachting.be of in de 
brochure ‘Seksueel Geweld. Wat nu?’http://igvm-iefh.
belgium.be/nl/publicaties/seksueel_geweld_wat_
nu_.jsp vind je meer informatie over de procedures, 
behandelingen en contactgegevens van de lokale hulp-
diensten. 

Zoek medische hulpWat is seksueel geweld?

Als je aangerand of verkracht bent, zoek dan zo snel mo-
gelijk medische hulp. Hiervoor kan je terecht in een zie-
kenhuis (via de spoedopname). De arts staat in voor een 
eerste opvang en noteert alle lichamelijke vaststellingen 
in een medisch attest. 

Enkel wanneer je aangifte doet bij de politie onderzoekt 
de arts je met behulp van een seksuele-agressie-set.  De 
set bevat informatie voor slachtoffers, richtlijnen voor 
de politie, en medische hulpmiddelen om bewijsmate-
riaal te verzamelen. 

Dit onderzoek gebeurt enkel met jouw toestemming. 
Het is heel belangrijk om je niet te wassen, ook al zou 
je niets liever willen, en de kleren die je droeg mee te 
nemen. 

• ambulance: het noodnummer 100 of 112 is dag en 
nacht bereikbaar 

• spoedopname van een ziekenhuis  

Ben je niet in staat na de feiten meteen naar de politie 
te stappen bewaar dan zoveel mogelijk bewijsmateriaal, 
bijvoorbeeld ongewassen kledij. 

Seksueel geweld omvat iedere vorm van ongewenst 
seksueel contact. Dat kan gaan van ongewenste aanra-
kingen of zoenen tot verkrachting. 

De wet onderscheidt twee vormen: verkrachting en 
aanranding van de eerbaarheid. Men spreekt van                
“verkrachting” bij seksuele penetratie zonder toestem-
ming van het slachtoffer. Alle vormen van penetratie 
vallen daaronder: met de penis, met de tong, met de 
vingers of met een voorwerp. 

Ook binnen een relatie of huwelijk kan er sprake zijn van 
verkrachting. Wanneer iemand gedwongen wordt tot 
het plegen van seksuele handelingen dan spreekt men 
van “aanranding van de eerbaarheid”. 

Seksueel getinte opmerkingen vallen hier echter niet 
onder. Alle vormen van seksueel geweld zijn ernstig en 
strafbaar. Hoewel slachtoffers vaak met schuldgevoe-
lens kampen, is het belangrijk om te weten dat de ver-
antwoordelijkheid altijd bij de dader ligt. Het zogezegde 
“uitlokken” is een fabel. Niemand “verdient” seksueel 
geweld of vraagt erom.


