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Gedragscode FBN
Definitie Naturisme
Naturisme is volgens de huidige definitie van de Internationale Naturistenfederatiei "een manier om
in harmonie met de natuur te leven, door gemeenschappelijke naaktheid gekoppeld aan zelfrespect,
tolerantie en eerbied voor het milieu"
Niemand heeft het patent op het begrip naturisme. Elke groep van personen definieert zelf hoe zij
samen nudisme, naturisme, naaktrecreatie e.d. beleven en wat daarbij hun omgangsregels zijn.
Bovendien evolueert elke samenleving, ook het naturisme. Waar bv. bij het ontstaan van de
naturistische beweging roken en gebruik van alcohol strikt taboe waren, is dit niet langer het geval.
Vandaag wordt onder naturisme eerder alle mogelijkheden van naaktrecreatie verstaan.
Deze gedragscode is van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door FBN en de
jongerenorganisatie Jona en kan eventueel als leidraad dienen (ook voor de aanvaarding van nieuwe
leden) van de aangesloten verenigingen.

De Gedragscode
Naaktrecreatie heeft als eerste vereiste een hoge mate van tolerantie en respect voor de
fysieke en morele integriteit van alle deelnemers, inclusief minderjarigen. Om deze reden zijn
alle tekenen en gedragingen die een seksuele bijbedoeling hebben steeds verboden. Hieronder
vallen: duidelijk seksueel gedrag, genitale of erotische piercings en provocerende tattoos. Voor
zover wordt voldaan aan de eisen van een niet-seksueel samenzijn is iedereen welkom tot het
beoefenen van naturisme in groepsverband.

Do’s and dont’s
1 Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht sekse, religieuze overtuiging, ras, huidskleur, seksuele voorkeur,
taal, handicap, leeftijd, fysieke kenmerken, enzii. Naturisme streeft naar rust, ontspanning en
welbehagen door een hoge mate van tolerantie maar met bescherming van de fysieke en morele
integriteit van alle deelnemers.
2 Naaktheid is de algemene regel. Textiel kan individueel evident zijn bij frisser weer, menstruatie, een
ongewilde erectie, postoperatief, kinderen in puberteit of hygiëne. Anderzijds is de nabijheid van een
handdoek of saunadoekje aanbevolen en verplicht bij het gebruik van zitmeubilair.
3 Het dragen van juwelen kan het zoeken naar gelijkwaardigheid binnen het naturisme storen. Om
geen aanstoot te geven kan het dragen van opzichtige juwelen best tot een minimum beperkt worden.
Dit is trouwens ook heel wat praktischer bij naaktrecreatie.
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4 Of men al dan niet lichaamsbeharing door een scheerbeurt verwijdert, is een persoonlijke beslissing.
Ook gladgeschoren kan men aan naturisme doen.
5 Naturisme is een niet-seksuele familiale ervaring. Bij naturisten is naaktheid geen uitnodiging tot
seksueel gedrag. Net zoals in een geklede omgeving worden, opzettelijk of onopzettelijk obsceen of
ongepast gedrag geweerd. Strafbaar gedrag moet gemeld worden aan de vertegenwoordiger van FBN
die gepaste maatregelen neemt, zoals waarschuwing, uitsluiting van de activiteit, verwijdering van de
persoon tot en met neerlegging van klacht bij de politie.
6 Waar voorheen piercings en tattoos bijna altijd ongepast waren is het ook in de geklede maatschappij
niet langer taboeiii. Echter, zichtbare seksueel gerichte piercings en provocerende tattoos zijn nog
steeds bijna nergens welkom in openbaar verband. Naturisme wordt bij nature naakt beleefd in groep
en in familieverband, daarom worden seksueel expliciete piercings en provocerende tattoos ook hier
als aanstootgevend ervaren. Genitale piercings zijn totaal uitgesloten. Andere piercings en tattoos zijn
niet verboden tenzij ze aanstootgevend zijn door hun onderwerp (denk aan het hakenkruis) of door
hun expliciet erotische bedoeling. Kortom, esthetisch bedoelde piercings en tattoos zijn oké, erotisch
bedoelde piercings en provocerende tattoos niet. Bij betwisting of twijfel tijdens activiteiten beslist de
vertegenwoordiger van FBN.
7 Ook naakt doe je normaal. Bij het omgaan met de anderen doe je hetzelfde als bij geklede
activiteiten. Iemand aanstaren is grof. Iemand ongepast aanraken is beledigend. Behandel anderen
steeds respectvol.
8 Respecteer de privacy van iedereen. Er worden geen beeldopnames genomen. Bij wijze van voorzorg
wordt gevraagd om zo mogelijk de lenzen voor beeldopname tijdelijk af te plakken bij het gebruik
elektronische apparaten.
9 FBN neemt enkel foto’s in toepassing van haar Privacy verklaringiv. Enkel daartoe vooraf aangewezen
en herkenbare personen (met badge) mogen foto’s nemen. Alle deelnemers worden vooraf ingelicht.
Foto’s worden enkel gebruikt na expliciete toestemming van de afgebeelde personen. Voor
groepsfoto’s worden vooraf kandidaten gezocht.
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http://www.inf-fni.org/
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https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/de-19-discriminatiegronden
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https://www.ediv.be/site/nl/piercings-en-tatoeages

iv

FBN Privacyverklaring
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