Overzicht Jaargang 2020
TJK 2020/1
EDITORIAAL
Naar een filantropisering van kinderrechten?
Didier Reynaert
ARTIKELEN
De impact van mensenrechtelijke instrumenten op de procespositie van minderjarigen
Sien Devriendt & Marie DeCock
RECHTSPRAAK
Hof van beroep Brussel 26 september 2019, nr. 2019/PGB – 2019/VJB/32
Hoger beroep tegen e-mail consulente sociale dienst – Advisering residentiële oriëntatie kabinet bespreking jeugdrechter – Geen schriftelijke bevestiging gerechtelijke beslissing van jeugdrechter/jeugdrechtbank – Beroep ontvankelijk – Bestreden beslissing wordt tenietgedaan

Noot

De verhouding tussen de sociale dienst en de jeugdrechter
Grietje Van Buggenhout

Jeugdrechtbank Brussel (Nederlandstalige kamer) 15 maart 2019,
rolnr. 197/2012/51 M
Toebrengen opzettelijke slagen en verwondingen door 12-jarige aan 14-jarige – Aanranding
van de eerbaarheid met geweld of bedreiging – Onmenselijke behandeling – Dodelijke pesterijen – Berisping

Jeugdrechtbank Brussel (Nederlandstalige kamer) 15 maart 2019,
rolnr. 201/2012/51 M
Toebrengen opzettelijke slagen en verwondingen door 16-jarige aan 14-jarige – Aanranding
van de eerbaarheid met geweld of bedreiging – Onmenselijke behandeling – Dodelijke pesterijen – Uithandengeving niet gevorderd – Geen jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd

Noot

Reacties na meerderjarigheid in het Vlaams jeugddelinquentierecht
Katrijn Veeckmans

TJK 2020/2
EDITORIAAL
Het belang van het kind als “een eerste” overweging: een kinderrecht
Caroline Vrijens
LARCIER  TJK 2021/1
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ARTIKELEN
Op zoek naar evenwicht bij sharenting: mensenrechten van ouder versus kind
op het internet
Simon Verschaeve
Transnationale “vertalingen” van het kinderrecht op waardig werk
Edward van Daalen
FORUM
Goed genoeg ouderschap en het jonge kind: een kinderpsychiatrische invalshoek
Inez Vandenbussche & Barbara Laga
Humane biomonitoring bij jongeren: werkzame spiegel voor omgevingsbeleid
Bert Morrens & Caroline Teughels
RECHTSPRAAK
Grondwettelijk Hof 24 oktober 2019, arrest nr. 161/2019, rolnrs. 7042 en 7089
Rechtspleging voor HvC in jeugdzaken – Beslissing jeugdrechtbank tot uithandengeving – Verwijzing zaak naar het OM – Minderjarige – Onmogelijkheid van onmiddellijk cassatieberoep

Noot

De uitsluiting van onmiddellijk cassatieberoep tegen arresten tot
uithandengeving en de Grondwet
Jan Smets

Hof van beroep Antwerpen 23 december 2019, nr. 2018/AR/789
Verbod dragen hoofddoek gerechtvaardigd – Hervorming beslissing burgerlijke rechtbank –
Geen disproportionele inperking van de godsdienstvrijheid

Noot

(No) GO! – Onzekerheid is troef voor “hoofddoekenverbod” in
gemeenschapsonderwijs
Jonas Vernimmen

TJK 2020/3
EDITORIAAL
Children of the Cor(o)n(a)
Roeland Vasseur
ARTIKELEN
De relatie tussen jeugdrechter en overheid: op scherp gesteld?
Jole Carlé & Johan Put
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Vrijetijdsparticipatie als krachtige pedagogische ruimte in het transitieproces naar
volwassenheid van jongeren in de residentiële jeugdzorg
Beno Schraepen, Britt Dehertogh, Gwendy Moentjens, Liese Berkvens, Hilde Maelstaf, Marjan
Halsberghe & Wim Van Tongel
RECHTSPRAAK
Grondwettelijk Hof 7 mei 2020, arrest nr. 58/2020, rolnr. 6876
Vreemdelingenwet – Frauduleuze erkenning met het oog op het krijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel strafbaar – Weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand –
Belang van het kind – Recht van toegang tot de rechter

Noot

Beroep tegen de wet betreffende “schijnerkenningen”: plaatst het
Grondwettelijk Hof het hoger belang van het kind op de tweede plaats?
Hind Riad

Grondwettelijk Hof 4 juni 2020, arrest nr. 81/2020, rolnr. 6927
Onderwijs – Franse Gemeenschap – Huishoudelijk reglement – Verbod op dragen van zichtbare religieuze, politieke en levensbeschouwelijke kentekens – Geen schending

Noot

Het “hoofddoekenverbod” op scholen gelegitimeerd: een Catch-22 voor
hijabi’s
Jonas Vernimmen

Hof van beroep Brussel 5 maart 2020, nr. 2019/KR/60
IS-kinderen – Vluchtelingen- en detentiekampen – Terugkeer IS-aanhangers naar België –
Belang van het kind – Gebrek aan bewijs afstamming – Geen zekerheid dat kinderen de Belgische nationaliteit hebben

Hof van beroep Brussel 5 maart 2020, nr. 2020/KR/3
IS-kinderen – Vluchtelingen- en detentiekampen – Terugkeer IS-aanhangers naar België –
Belang van het kind – Gebrek aan bewijs afstamming – Geen zekerheid dat kinderen de Belgische nationaliteit hebben

Noot

Het recht op consulaire bijstand vanuit nationaal-, Europees- en
internationaalrechtelijk perspectief. Naar een subjectief recht op
repatriëring voor kinderen van Syriëstrijders?
Laurens De Brucker

TJK 2020/4
EDITORIAAL
Zet de coronacrisis solidariteit tussen generaties onder druk?
Bruno Vanobbergen & Ton Liefaard
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ARTIKELEN
Een neuropsychologische reflectie op zelfcontrole tijdens de adolescentie en
verantwoordelijkheid in het decreet jeugddelinquentierecht
Ena Coenen
Het historisch spanningsveld tussen het strafrecht en het jeugddelinquentierecht:
the struggle for independence
Katrijn Veeckmans
FORUMTEKST
“Vergeet ons niet. Wij hebben ook een stem en gevoelens”
Kinderrechtenperspectief in de coronacrisis
Kenniscentrum Kinderrechten, Kinderrechtencommissariaat en Kinderrechtencoalitie
Vlaanderen
RECHTSPRAAK
EHRM 10 september 2020, G.L. t. Italië, nr. 59751/15
Inclusief onderwijs Italië – Kind met autismespectrumstoornis – Wegvallen ondersteuning –
Recht op onderwijs – EVRM – VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Noot
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Straatsburgse blik op inclusief onderwijs – verstand op redelijke
aanpassingen
Annelies D’Espallier
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