
Voyeurisme / wraakporno - Sexting

Wat is Voyeurisme / wraakporno - Sexting?
Sexting is het verspreiden of delen van seksuele getinte berichten of foto’s of
video’s van zichzelf via smartphone of andere media.  De term is afgeleid van
seks en texting en is strafbaar gesteld onder bepaalde voorwaarden.

Sexting is volgens artikel 371/1 en 371/2 Sw strafbaar indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

zonder toestemming of buiten het medeweten van het slachtoffer
Het tonen, toegankelijk maken of verspreiden 
van een beeld- of geluidsopname
van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad
stelt
Zelfs wanneer die persoon heeft ingestemd met het maken van de opname
Verzwarende omstandigheid wanneer het slachtoffer minderjarig is 

Sexting is strafbaar in de gevallen dat er gedrag wordt gesteld dat door de ander
als seksueel grensoverschrijdend wordt ervaren. 

Toestemming en de vrijwilligheid spelen een cruciale rol. Dit betekent dat sexting
geen probleem hoeft te zijn wanneer mensen, zonder daartoe gedwongen te
worden, toestemmen in het maken en uitwisselen van seksueel getinte foto’s, én
dat deze foto’s niet verder verspreid worden.

Voyeurisme houdt in dat mensen, zonder dat ze zelf gezien worden, kijken naar
bepaalde objecten, personen of activiteiten. Dit kan rechtstreeks of
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onrechtstreeks (bijvoorbeeld door een camera). Het moet gedaan worden zonder
toestemming van het slachtoffer terwijl deze ontbloot is of een seksuele daad
stelt OF terwijl deze zich in omstandigheden bevindt, waar hij/zij in redelijkheid
kan verwachten dat zijn/haar persoonlijke levenssfeer niet zal worden
geschonden,

Het heimelijk filmen of fotograferen van meisjes en vrouwen onder de rok
wordt upskirt genoemd en is een vorm van voyeurisme. Dat geldt ook
voor downblouse, het heimelijk bespieden en filmen van borsten door in
bovenkleding te kijken. Creepshots zijn stiekeme beelden van borsten en billen op
het strand of andere openbare plaatsen.

Wat heb je nodig om klacht neer te leggen? 
Alle beschikbare informatie omtrent de gevoerde communicatie

gsm-nummers, e-mailadressen en e-mailberichten met
hun technische headers
(https://mxtoolbox.com/public/content/emailheaders/)
afdrukken van de gesprekken
de plaatsen waar het bericht is verspreid of gedeeld (indien mogelijk
met specifieke URL's)

Alle beschikbare informatie omtrent de gebruikte accounts
Accountnamen of ID's (bijvoorbeeld Facebookaccount, Instagram,
etc...)
Schermafdrukken van de accounts

Alle beschikbare informatie omtrent de dader
voornaam, naam, geboortedatum
foto's
adresgegevens
andere gegevens

Wat kan je nog doen?
Hou het hoofd koel: beschuldig niemand, maar onderneem meteen actie
om eventuele schade te beperken.
Onderneem actie door de privacy-instellingen voor jouw profielpagina
aan te passen.
Contacteer de verspreider: Probeer de dader te overtuigen om de
afbeelding te verwijderen en te stoppen met de verspreiding. Als dit toch al
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gebeurd is, contacteer dan diegenen die de afbeelding verder kunnen
verspreiden en vraag hetzelfde.
Contacteer de provider: Als je de foto op andere pagina’s ontdekt, moet
je de aanbieder van de websites (zoals sociaalnetwerksites) vragen de
afbeelding te verwijderen en hem erop attent maken dat de afbeelding de
gebruiksvoorwaarden van de website schendt. Daarin staat dat gebruikers
ongepaste inhoud mogen signaleren.
Vraag de hulp van anderen: Overwin je schaamte en vraag hulp aan
ouders, opvoeders of hulporganisaties.
Wees discreet: Pak het probleem discreet aan, want de kans bestaat dat
nieuws over sexting zich zal verspreiden binnen de vriendenkring of zelfs
via de nieuwsmedia.  
Ga op zoek naar compromitterende foto’s: Probeer alle
compromitterende foto’s die je vindt op alle publieke diensten zoals
sociaalnetwerksites, fotosites, blogs, peer-to-peer-netwerken, harde
schijven… verwijderd te krijgen.
Bewaak jouw online reputatie: Probeer vanaf nu te waken over jouw
online reputatie en zorg dat voortaan iedereen al je online afbeeldingen
mag zien.

Hoe vermijd je om opnieuw slachtoffer te
worden?

Zet nooit foto’s online die niet iedereen mag zien. 
Probeer jouw seksualiteit en intimiteit op een andere manier te
beleven. 
Stuur niet zomaar een sexy foto, wanneer iemand je erom vraagt. 
Wees voorzichtig met het antwoorden op berichten: in de hoop dat je
zal reageren stuurt een persoon je als eerste een seksueel getint bericht of
foto. Denk twee keer na vooraleer je hierop ingaat.
Zeg iets wanneer je ziet dat anderen een sexting-bericht verspreiden. 
Er werd een bericht verzonden maar het werd nog niet verspreid: Als je
dit erg vindt of spijt hebt, vraag de ontvanger om het bericht of de
afbeelding te verwijderen en vertel je gevoelens.
Als je, ondanks de risico’s, toch aan sexting doet, doe het dan op een
veilige manier:

Vermijd een beschadigde reputatie door jezelf niet identificeerbaar
te maken op de foto’s, door bijvoorbeeld je gezicht wazig of niet te
tonen, en toon jezelf zeker niet naakt.  



Sexting met anderen doe je enkel vrijwillig, nooit onder druk of
tegen beloning.
Verstuur enkel sexting-berichten wanneer de andere partner het
prettig vindt om ze te ontvangen.
Verstuur alleen seksueel getinte foto’s of tekstberichten wanneer je
jezelf er honderd procent goed bij voelt en niet twijfelt, ook achteraf.
Doe alleen aan sexting met betrouwbare mensen die je uit het echte
leven kent, die zich volwassen gedragen.
Doe alleen aan sexting wanneer de ontvanger ook meedoet.
Zorg ervoor dat beide sexting-partners de berichten achteraf
verwijderen.

Waar vind je meer informatie?
https://sexting.be/
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