
 

Wat is grensoverschrijdend gedrag? 
 

Grensoverschrijdend gedrag is een verscheidenheid aan gedragingen waar het gaat over 

het toebrengen van (ernstige) schade op fysiek, mentaal en emotioneel vlak.   

 

De gevolgen daarvan kunnen heel groot zijn. Dit gedrag kan zichtbaar, maar ook minder 

zichtbaar voor anderen plaatsvinden, bijv. via de mobiele telefoon of internet. Er zijn 

verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag o.a.:  

• Intimidatie zoals onder druk zetten, overmatige controle uitoefenen, bang  

       maken, machtsmisbruik.  

• Seksuele intimidatie en misbruik (zie onderstaande definitie)   

• Discriminatie, het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen 

zoals op basis van politieke of religieuze overtuiging,  

       seksuele geaardheid, sekse, handicap etc.  

• Pesten en uitsluiten   

• Agressie en geweld  

 

 

  

Wat is Seksuele intimidatie* ?  

 
1. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-

verbaal of  

fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de  

waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende,  

vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.  

  

2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 

239  

t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar  

gestelde feiten.   

• Aanranding is iemand dwingen tot het plegen of ondergaan van een ontuchtige 

handeling. 

       Vaak komt dit neer op het ongewenst aanraken of laten aanraken van 

geslachtsdelen.  

       Ook zoenen onder dwang kan in Nederland gezien worden als aanranding.  

  

In aanvulling op het voorstaande dient nader geduid te worden dat de seksuele intimidatie 

betrekking heeft op:  

a. Seksuele intimidatie die heeft plaatsgevonden in relatie tot sportbeoefening binnen 

het verband van de sportbond, en/of  

b. Seksuele intimidatie die is ondergaan buiten een sportaccommodatie en waarbij 

degene die de seksuele intimidatie heeft ondergaan ten opzichte van degene die 

seksuele intimidatie toepast in een (machts)relatie binnen de sport verkeert, en/of  

c. Seksuele intimidatie buiten het verband van de sportbond, waarbij een risico 

bestaat voor de veiligheid van een of meer leden of aangeslotenen van de 

sportbond.  

  
*(Europese Richtlijn (2002/73/EG van 5 oktober 2002) zoals benoemd in de Blauwdruk SI november 2018 


