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ADVIES 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 
 

 
Datum: 16 december 2021        Advies-nr. JR/21/16 
 

Strekking van het advies:     
nvt 
Reglement/decreet:  
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 22/11/2021 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 
Het advies werd besproken door de leden van het bestuur van de Jeugdraad 

Wie werd betrokken?  
 
Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 
Nvt  
Minderheidsstandpunt (indien nodig) 
Nvt  

 

Beste burgemeester 
 
Met stijgende verontwaardiging volgden ook wij de groeiende media-aandacht voor seksueel 
grensoverschrijdend gedrag (SGOG) in Gent. We weten dat dit geen nieuw fenomeen is en zijn geen 
vragende partij voor steekvlam-politiek. We reiken dit moment wel aan om u hierrond enkele vragen te 
stellen of voorstellen te doen, we hebben immers allemaal te winnen bij een veilige stad waarin iedereen zich 
overal en op elk moment thuis voelt.  
 

• Is er een soort van taskforce/team/werkgroep binnen de stad bezig met SGOG (of is dit een 
thema binnen de handhaving)? We stellen voor om hier ook het middenveld, zoals Meldet, te 
betrekken. 
 

• Meldet verzamelt meldingen rond SGOG. Op welke manier gaat de stad hiermee om? Kunnen dit 
soort initiatieven ondersteund worden door de Stad Gent? Op deze manier kunnen slachtoffers op 
maat geholpen worden 
 

• Personeel van horecazaken zijn vaak getuige én een eerste aanspreekpunt voor slechtoffers. Kunnen 
zij hierover meer gesensibiliseerd  en opgeleid worden, zodat zij tijdig en op gepaste manier 
kunnen ingrijpen/vaststellen/opvangen/doorverwijzen wanneer sprake is van SGOG? 
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• Op welke manier gaan politie en andere instanties om met meldingen van SGOG? Hoe worden 

slachtoffers begeleid? 
 

• Is het melden van SGOG laagdrempelig genoeg? Zijn mensen (slachtoffers, omstaanders, horeca, …) 
voldoende op de hoogte van de manier waarop melding moet gebeuren? Kan hierover meer 
gecommuniceerd worden? 
 

• Kan er afgesproken worden met politie en parket om effectiever op te treden bij feiten die te maken 
hebben met SGOG?  
 

• Op welke manier kan er in het onderwijs meer aandacht zijn voor seksuele opvoeding / 
toestemming / SGOG /…? We zien verbetering op dit vlak, maar menen dat we nu volop moeten 
investeren in de komende generaties. 

 
 
 
We hopen op een spoedig antwoord en gaan hierover graag met jullie of met de stadsdiensten in gesprek. 

We doen dit graag samen met een afvaardiging van de Gentse studenten. 

 

 
Namens de Jeugdraad 
  

 
 
 
 

Maïté Coppens 
Voorzitter 

Lieselot Depredomme 
Voorzitter 

 


