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Overzicht Jaargang 2015
TJK 2015/1
ARTIKELEN
Gehoord worden is nog geen inspraak: perspectieven van minderjarigen en ouders op de
beslissingen genomen door de jeugdrechter
Leen Cappon & Freya Vander Laenen

Verschillende wegen naar ‘Leren en Werken’: een exploratief kwalitatief onderzoek
Arne De Boeck, Filip Van Droogenbroeck & Eva De Coninck

FORUMTEKST
De ‘activering’ van de Huurlingenwet als repressiemiddel voor de minderjarige reeds in
Syrië strijdende Syriëstrijders
Erik Langerock

REFLECTIE FORUMTEKST
De ‘activering’ van de Huurlingenwet als repressiemiddel voor de minderjarige reeds in
Syrië strijdende Syriëstrijders – “Le Regard Eloigné”
Alexander Van Leuven

RECHTSPRAAK
Europees Hof voor de Rechten van de Mens 8 juli 2014, nr. 29176/13
Draagmoederschap – Oekraïne – Artikel 3 EVRM – Artikel 6 EVRM – Artikel 13 EVRM –
Geen schending
Noot: Het hobbelige parcours van grensoverschrijdend draagmoederschap en de
moeilijke verhouding met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Liesbet Pluym

Grondwettelijk Hof 9 augustus 2012, nr. 103/2012
Afstamming – (Verbod tot) onderzoek naar het vaderschap (art. 325 BW) – Kind
geboren uit een relatie van personen tussen dewelke een absoluut huwelijksverbod
bestaat – Discriminatie – Toetsing van de vaststelling van de afstamming aan de
belangen van het kind
Noot: Het verbod tot vaststelling van de bloedschennige afstamming doorbroken
Elena Ignovska & Gerd Verschelden
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Raad van State 14 oktober 2014, nrs. 228.748, 228.752 en 228.754.
Onderwijs – Vlaamse Gemeenschap – Vrijheid van godsdienst – Verbod op het dragen
van levensbeschouwelijke kentekens – T.a.v. leerlingen
Noot: De Raad van State over het ‘hoofddoekenverbod’ in het
Gemeenschapsonderwijs: een kentering inzake kentekens
Johan Lievens & Jogchum Vrielink

BOEKBESPREKING
Het kind van onze dromen
Ankie Vandekerckhove

TJK 2015/2
EDITORIAAL
Kinderen: Wie wordt beter van het nieuwe schoolinschrijvingsrecht?
Bruno Vanobbergen

ARTIKELEN
Intersectoraal zorggebruik monitoren: cliëntenregistratie als informatiebron
Jasper De Witte & Koen Hermans

Cui bono? Over het mattheuseffect, kinderarmoede en de (on)gewenste uitkomsten van
het gezinsbeleid in de sociale investeringsstaat
Wim Van Lancker

FORUMTEKST
Het recht op onderwijs voor elk kind: een kwestie van verhoogde inschrijvingskosten?
Reflecties vanuit de situatie van Romakinderen
Elias Hemelsoet

RECHTSPRAAK
European Committee of Social Rights – Comité européen des Droits sociaux 19 maart
2013, nr. 82/2012
Recht van gezin op sociale, juridische en economische bescherming – Opschorten
kinderbijslag – Spijbelen
Noot: Instrumentaliseren van kinderbijslag in de strijd tegen spijbelen getoetst aan de
kinderrechten
Wouter Vandenhole
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Hof van beroep Gent 3 december 2014, nr. 2014/JZ/122
Hulpverleningsmaatregel – Tijdelijke huisvesting buiten familiaal milieu – Verhuis ouders
– Artikel 44 Jeugdwet – Wijziging verblijfplaats minderjarige – Familierechtbank – Recht
op gezinsleven artikel 8 EVRM – Grensoverschrijdende maatregelen
Noot: De territoriale bevoegdheid van de jeugdrechtbank: aanknopingspunt,
onttrekking en doorverwijzing
Johan Put & Anne-Sophie Versweyvelt

Hof van beroep Gent 10 december 2014, nr. 2014/JZ/57, 58, 59
Jeugdbeschermingsrecht – Ontzetting ouderlijk gezag – Geen straf – Wel jeugdbeschermingsmaatregel
Noot: Ontzetting uit het ouderlijk gezag: geen straf, wel jeugdbeschermingsmaatregel.
Een toepassing
Roeland Vasseur

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, jeugdrechtbank 2 maart
2015, nr. 15/584/B
Gedwongen opname van minderjarige in volwassen psychiatrie – Jeugdrechtbank
bevoegd – Verblijfplaats van de ouders – Geestesziekte juridische kwalificatie – Geen
plaats binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie – Psychiatrische hulpverlening als gerechtelijke maatregel
Noot: Gepaste zorg voor jongeren met psychiatrische problemen: geen eenvoudig
verhaal vanuit het perspectief van de jeugdrechtbank
Lucia Dreser

Noot: Gedwongen opname bij minderjarigen: het hulpverlenersperspectief
Daniel Neves Ramos

BOEKBESPREKING
Samen werken tegen kindermishandeling – Het protocol van moed en de grenzen van het
beroepsgeheim
Mariëlle Bruning

TJK 2015/3
EDITORIAAL
Het recht in actie. Kinderrechten rechtsantropologisch bekeken
Ellen Desmet & Giselle Corradi
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ARTIKELEN
“Costa Rica is preti!”. Het rechtsbewustzijn van inheemse, Panamese Ngäbe-kinderen
die (tijdelijk) migreren naar Costa Ricaanse koffieplantages
Carrie van der Kroon

Kinderrechten als levende rechten: tussen beleving en wetgeving in Indonesië en Bolivia
Edward van Daalen

La famille multiculturelle en conflit. Regards croisés sur l’hébergement des enfants
Caroline Simon & Kim Lecoyer

Op het snijpunt van kinderrechten en rechtspluralisme: een onderzoeksagenda
Ellen Desmet & Giselle Corradi

RECHTSPRAAK
Grondwettelijk Hof 23 april 2015, nr. 44/2015, rolnummers 5754, 5757, 5776,
5799
Beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 24 juni 2013 betreffende
de gemeentelijke administratieve sancties en de wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de
wet van 8 april 1965 betreffende het ten laste nemen van minderjarigen die een als
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte
schade ingesteld door de vzw “Kinderrechtencoalitie Vlaanderen”, door de vzw “Liga
voor Mensenrechten” en de vzw “Ligue des Droits de l’Homme”, door het Algemeen
Christelijk Vakverbond en anderen – Verwerping beroepen – Bevoegdheid van de
gemeenteraden om te bepalen welke gedragingen er kunnen worden gestraft met
straffen of met administratieve sancties – Begrip openbare overlast – Artikel 6 EVRM –
Verlaging van de leeftijd – Tijdelijk plaatsverbod

Grondwettelijk Hof 23 april 2015, nr. 45/2015, rolnummer 5878
Beroep tot vernietiging van de wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, ingesteld door de vzw “Liga voor Mensenrechten” en de vzw “Ligue des
Droits de l’Homme”
Verlaging van de leeftijd – MOF – Recht op toegang tot rechter – Verwerping beroep
Noot: De nieuwe GAS-Wet en het Grondwettelijk Hof: venit!, vidit!, vicit?
Frederic Vroman
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Rb. West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie familie- en jeugdrechtbank, 14 oktober
2014, nr. 14/1609/B – onuitg.
Adoptie minderjarig kind – Adoptie door grootouders – Staat en persoon van het kind –
Belang van het kind
Noot: Grootouderadoptie en andere alternatieven ter officialisering van verblijf bij en
opvoeding door de grootouders
Roeland Vasseur

TJK 2015/4
EDITORIAAL
Kinderen: het zijn net mensen
An Piessens

ARTIKELEN
Kinderen Gods. Kinderrechten en kindbeelden in de islam
Hans Van Crombrugge & Naïma Lafrarchi

Fysiek interpersoonlijk geweld tegen minderjarigen: accuraat en coherent bestraft?
Jeroen De Herdt

FORUMTEKSTEN
Kinderrechten op school: slecht rapport?!
Gaelle Buysschaert & Anneleen Van Kelecom

Verwijzing van een minderjarige naar het vonnisgerecht na gerechtelijk onderzoek
Bart De Smet

RECHTSPRAAK
EHRM 15 januari 2015, nr. 62198/21
EHRM – Omgangsrecht buitenhuwelijks kind – Schending artikel 8 EVRM in combinatie
met artikel 13 EVRM – Overzicht Belgisch civielrechtelijke instrumentarium voor ouders
die betrokken zijn in conflicten van verblijf en recht op persoonlijk contact
Noot: “Hoe waarborgt het Belgisch recht de naleving van de omgangs- en
verblijfsregeling voor kinderen”
Steven Brouwers

EHRM 7 juli 2015, nr. 60125/11
België veroordeeld door het EHRM wegens schending van artikel 3 samengelezen met
artikel 13 EVRM – Geen schending van artikel 2 EVRM – Geen opvang verleend aan gezin
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uit Servië – Roma – Kwetsbaarheid omwille van hoedanigheid asielzoekers – Pasgeboren
baby en zorgwekkende medische toestand oudste kind – Behandeling in strijd met de
menselijke waardigheid – Geen recht op daadwerkelijk rechtsmiddel
Noot: Familie met minderjarige kinderen op straat: België veroordeeld door het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Hind Riad

Hof van beroep Gent (protectionele zaken) 14 januari 2015, nr. 2015/7, onuitg.
Ouderlijk gezag – Weigering contact – Maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding
– Plaatsing in oriëntatiecentrum – Contextbegeleiding – Verontrustende situatie (VOS) –
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) – Verstoting ouder (parentale-aliënatiesyndroom)
Noot: De verblijfsregeling in perspectief
Erika Coene

BOEKBESPREKING
Jeugdhulp en jeugdbeleid. Lokale zorg voor kinderen na 2015
Stijn Suijs
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