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EDITORIAAL
Over levenloze kinderen, recht en rouwverwerking
Ingrid Boone

ARTIKELEN
Sociaalwetenschappelijk onderzoek als leidraad bij het vormgeven van kinderrechten in
de wet
De voorkeursregel voor het gelijkmatig verdeeld verblijf: een gemiste kans?
Evelyn Merckx
Straftoemeting aan ouders: de kinderen gestraft?
Naar een kinderrechtenbenadering in de straftoemetingsbeslissing in het gemeen
strafrecht
Heleen Lauwereys
Jonge nieuwkomers in de stad: de permanente werf van sociale netwerken
Het bouwen en herbouwen van netwerken bij Niet Begeleide Minderjarige
Vreemdelingen in Belgische steden
Minne Huysmans, Dominique Verté, Jan Vanhee, Flore Croux, Dorien Brosens &
Deborah Lambotte

RECHTSPRAAK
Hof van Justitie 12 april 2018, ECLI:EU:C:2018:248, nr. C-550/16
Prejudiciële verwijzing – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 2, aanhef
en onder f) – Begrip ‘alleenstaande minderjarige’ – Artikel 10, lid 3, onder a) – Recht van een
vluchteling op gezinshereniging met zijn ouders

Noot

Datum indiening asielaanvraag bepaalt recht op gezinshereniging voor
minderjarige vluchtelingen
Hind Riad

Hof van beroep Brussel 12 september 2018, nr. 2018/KR/45
Onduidelijkheid over de juridische situatie van kinderen van (ex) strijders die zich bevinden in
Syrië Irak – EVRM – BUPO – IVRK

Noot

Moeders en kinderen van Syriëstrijders: over de volkenrechtelijke
verplichtingen van de Belgische Staat
Evelien Wauters & Jan Wouters
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Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie familie- en
jeugdrechtbank 28 juni 2018, nr. 2018/1133
MOF – Artikel 52ter JBW – Hoorrecht minderjarige – Onmogelijkheid tot overbrenging van de
minderjarige – Horen per telefonische verbinding

Noot

Hoorrecht light: over videoconferenties en telehoren van minderjarigen
Roeland Vasseur

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Kg.) 5 juli 2018,
nr. 2018/8812
Boerkiniverbod in zwembad – Vraag om uitzondering om religieuze redenen – Reglement
zwembad – Verschil tussen directe en indirecte discriminatie – Vlaamse Gelijkekansendecreet
– Artikelen 10 en 11 Grondwet

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Kg.) 5 juli 2018,
nr. 2018/8813
Boerkiniverbod in zwembad – Vraag om uitzondering om religieuze redenen – Reglement
zwembad – Verschil tussen directe en indirecte discriminatie – Vlaamse Gelijkekansendecreet
– Artikel 10 en 11 Grondwet

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Kg.) 18 december
2018, nr. 17/4789/A
Boerkiniverbod in zwembad – Vraag om uitzondering om religieuze redenen – Politiecodex –
Boerkiniverbod gerechtvaardigd – Vlaamse Gelijkekansendecreet – Toetsingsintensiteit

Noot

Het boerkiniverbod: discriminatierechtelijke troebele wateren
Marie Spinoy

TJK 2019/2
EDITORIAAL
Heilige graal of werkelijkheid?
Het recht om gehoord te worden voor kinderen in juridische procedures
Stephanie Rap
ARTIKELEN
Competing interest claims in medical law cases: do children have a voice?
Marion Jabot
Tussen strafrecht en hulpverlening – Grondslagen, praktijk en schurende paradigma’s
in het Nederlandse jeugdstrafrecht
Yannick N. van den Brink
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FORUMTEKST
Kinderen zijn niet langer de sigaar in de wagen
Nora Mettioui
RECHTSPRAAK
Hof van Cassatie 7 september 2018, nr. C.17.0711.N
Minderjarige opgenomen ter observatie in psychiatrische dienst – Gerechtsbrief ter kennis
gebracht van partijen – Termijn hoger beroep 15 dagen – Minderjarige pas later vonnis ontvangen – Jeugdkamer van oordeel dat hoger beroep laattijdig was – Kennisgeving bevat niet
termijn om beroep in te stellen

Hof van beroep Gent (jeugdk.) 13 december 2017, nr. 2017/FA/798
Vonnis jeugdrechtbank – Observatieneming minderjarige verdergezet – Betekening vonnis
adres instelling waar minderjarige verblijft – Minderjarige vonnis pas later ontvangen

Noot

Betere rechtsbescherming voor minderjarigen bij gedwongen opname in
de psychiatrie
Frederic Vroman

Hof van beroep Antwerpen (vakantiekamer) 14 augustus 2018,
nr. 2018/JE/176
Vlaamse minderjarigen kunnen vanaf 29 augustus 2016 enkel nog geplaatst worden in het
Vlaams Detentiecentrum te Tongeren in de in artikel 606 Sv. voorziene gevallen – Na beslissing tot uithandengeving en na beslissing ten gronde – Opstart van de uithandengevingsprocedure volstaat niet – Er kon niet gebruikgemaakt worden van het ‘sluizencomplex’ of
overloopregeling in de voorlopige fase – Minderjarige was reeds aan een gemeenschapsinstelling toevertrouwd na zijn aanhouding – Kon niet meer geplaatst worden in Everberg en Tongeren

Noot

Plaatsing in het Vlaams Detentiecentrum te Tongeren als voorlopige
jeugdbeschermingsmaatregel?
Lynn Meeuwissen

Jeugdrechtbank Brugge (vakantiekamer) 10 juli 2018
Minderjarige verdacht van poging tot moord op politieagenten – Terroristisch motief – Minderjarige gecolloqueerd – Strafrechtelijke kwalificatie misdrijf – Schulduitsluitingsgrond artikel 71 Sw. – Toepassing in jeugddelinquentierecht

Noot

Een geesteszieke delictpleger: een antwoord in het
jeugddelinquentierecht?
Marie Kerkhofs
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Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, 7 november 2018
Kind met handicap – Inclusief onderwijs van kleuterschool tot eerste leerjaar – Bevraging lerarenkorps door school – Geen bereidheid onder leerkrachten om inclusietraject verder te zetten
– ION-ondersteuning

Noot

Discriminatie is een stempel zonder glans
Op zoek naar positieve wegen richting inclusief onderwijs
Annelies D’Espallier

TJK 2019/3
EDITORIAAL
Jeugddelinquentie 2020: een straffer Vlaanderen
Geert Decock & Sofie Van Rumst
ARTIKELEN
Levensbeschouwelijke diversiteit in het Vlaams (voltijds en gewoon) secundair officieel
onderwijs: vertegenwoordiging van de variaties aan richtingen binnen de
schoolreglementen
Sien Devriendt
Leiden procedurele waarborgen voor jeugdige verdachten tot effectieve participatie?
Reflecties over het jeugdstrafproces in de voorfase vanuit empirisch perspectief
Anna Pivaty & Dorris de Vocht
RECHTSPRAAK
Grondwettelijk Hof 7 februari 2019, arrest nr. 19/2019, rolnr. 6794
Verhinderen gerechtelijke vaststelling vaderschap – Medisch begeleide voortplanting met
gedoneerd zaad – Genetisch ouderschap stemt niet volledig overeen met het wensouderschap
– Vordering tot onderzoek naar vaderschap van de reeds overleden partner van de moeder

Noot

Afstamming langs vaderszijde: over de (on)mogelijkheden na medisch
begeleide voortplanting met donorzaad
Elodie Decorte

Grondwettelijk Hof 19 juni 2019, arrest nr. 99/2019, rolnr. 6813
Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit – Transwet 25 juni 2017 – Situatie van
personen met non-binaire genderidentiteit – Situatie genderfluïde personen – Recht op zelfbeschikking – Transgenderwet gedeeltelijk vernietigd

Noot

4

Transgenderwet gedeeltelijk vernietigd – Grondwettelijk Hof zet haakjes
bij de hokjes M en V
Annelies D’Espallier
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Raad van State 4 april 2019, nr. 244.190
Opsluiting van gezinnen met minderjarige kinderen – Artikel 74/9 Vreemdelingenwet – Artikel
17 Europese Terugkeerrichtlijn – Recht op vrijheid – Recht op familieleven – Verbod op
onmenselijke behandeling

Noot

De vreemdelingenrechtelijke opsluiting van begeleide minderjarigen
Lars Breuls

TJK 2019/4
EDITORIAAL
De stem van kinderen en jongeren in onderzoek
Stefaan Pleysier & Jessy Siongers
ARTIKELEN
Beschouwingen bij de participatie van kinderen in onderzoek: actorschap, relaties en
stemmen beluisteren
Hilde Lauwers
Het recht op participatie vs. bescherming: ethische kwesties in onderzoek bij kinderen
en jongeren
Stefaan Pleysier, Katrien Herbots & Sanne Molenberghs
Kindvriendelijke steden en participatierechten: participatieve planning als gedeeld
leerproces
Sven De Visscher
Kindvriendelijk en participatief bevragen in een stedelijke context
Methodologische keuzes in de Antwerpse casus ‘Als ik burgemeester ben…’
Nathalie Van Ceulebroeck & Britt Dehertogh
Vorm geven aan participatie
Kinderen in gemeenschapsinstellingen betrekken als partners en
ervaringsdeskundigen binnen een studie naar de effectiviteit van hun rechten
Karen Van Laethem & Anne Bourgeois
Een zelfrapportage-onderzoek naar slachtofferschap van geweld bij Vlaamse scholieren:
een blik op de resultaten met een ethische reflectie
Evi Verdonck, Anne Groenen & Sarah Van Haeken
Jongeren in migratie aan het woord over hun vrijetijd en deelname aan het
georganiseerde vrijetijdsaanbod
Lucas Pissens, Jessy Siongers, John Lievens, Lieve Bradt & Ilse Derluyn
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Ervaren discriminatie in een samenleving van minderheden
Bram Spruyt, Filip Van Droogenbroeck, Laora Mastari, Jessy Siongers & Gil Keppens
Participatie van kinderen en jongeren in rechtspraak: een onderzoek naar de ervaringen
van anderstalige kinderen en jongeren van getolkte communicatie
Heidi Salaets & Katalin Balogh
RECHTSPRAAK
EHRM 28 februari 2019, nr. 12267/16
Schending artikel 3 EVRM – Geen opvang en zorg voor 12-jarige niet-begeleide minderjarige
vreemdeling – Vluchtelingenkamp ‘jungle’ van Calais

Noot

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen hebben recht op pro-actieve
bescherming vanwege overheid
Hind Riad

Grondwettelijk Hof 29 februari 2019, arrest nr. 36/2019, rolnr. 6721
Wet van 19 maart 2017 – Statuut pleegzorger – Vernietiging artikel 387octies BW – Fundamenteel verschil tussen ngo’s beide landsgedeelten m.b.t. rechtspositie pleegzorger – Belang
van het kind is primordiaal doch niet absoluut

Noot

Pathos en logos in het recht
Min Berghmans

Hof van beroep Gent (15e k.) 27 mei 2019, nr. 2019/JZ/52
Perspectief biedende pleegzorg lage frequentie – Ondersteunende pleegzorg – Verontrustende
leefsituatie – Artikel 387quinquies, eerste lid BW

Noot
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Het onderscheid tussen ondersteunende en perspectiefbiedende
pleegzorg
Min Berghmans
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