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EDITORIAAL
Definitieve uitsluitingen van leerlingen: who’s to blame?
Jessy Siongers

ARTIKELEN
Ouderlijk gezag moet op maat van het gezin georganiseerd kunnen worden
Tim Wuyts

“Experimenteren wordt sowieso gedaan” – Jongeren uit de residentiële bijzondere
jeugdbijstand over preventie en hulp bij alcohol- en druggebruik
Veerle Soyez, Marianne Martens & Freya Vander Laenen

Nog meer ‘meten’ en ‘weten’ met het oog op een gefundeerd kinderrechtenbeleid –
Oproep tot reflectie over de zin en onzin van Child (Friendly) Budgeting
Siska Van de Weyer & Sarah D’hondt

FORUMTEKST
Van Integrale Jeugdhulp 1.0 naar 2.0: een kritische reflectie
Joris Voets & Koen Verhoest

RECHTSPRAAK
Hof van beroep Gent (Jk.) 4 december 2013, nr. C/1749/13
Commercieel draagmoederschap – Mensonterende behandeling – Verkoop van een kind
Noot: Commercieel draagmoederschap is geen mensonterende behandeling van het
kind baby D. door de initiële wensouders
Liesbet Pluym

Jeugdrechtbank Brugge 6 december 2012, nr. 262.B.2012/19
Biologische vader en wettelijke ouders wensen juridische situatie in overeenstemming te
brengen met de biologische realiteit – Niet volgens de afstamming maar via verzoek tot
volle adoptie bij de jeugdrechtbank – Reden voor keuze te vinden in het WIPR
Noot: Geen onderzoek naar vaderschap maar adoptie, een keuze ingegeven door het
internationaal privaatrecht
Christine Van Roy
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Beschikking jeugdrechtbank Antwerpen 9 juli 2013, nr. 31.680/6
Voorlopige maatregel n.a.v. een mogelijk als misdrijf omschreven feit
Residentiële voorziening – Ernstig agressie-incident – Time-outplaats – Observatie- en
behandelingscentrum – Opname van één nacht in strijd met de visie van het Decreet
Integrale Jeugdhulp
Noot: Crisisjeugdhulp in het oude en nieuwe hulpverleningslandschap: kritisch
bekeken
Lydwine Huizinga en Min Berghmans

BOEKBESPREKING
Kindvriendelijke opsluiting – Gesloten plaatsing van jeugdigen in het licht van mensenrechten
Heleen Lauwereys

Op weg met pleegzorg (kansen en risico’s)
Johan Van der Sypt

TJK 2014/2
EDITORIAAL
De nieuwe familienaam: keuzevrijheid voor de ouders zonder inspraak van het
minderjarige kind
Gerd Verschelden

ARTIKELEN
Het perspectief van kinderen en jongeren van wie een ouder een ernstige chronische
ziekte of handicap heeft: jonge mantelzorgers?
Hilde Lauwers

Crisisjeugdhulp illustreert (ook) dat jeugdhulp in crisis is
An Piessens

Samen streven naar meer veiligheid voor kinderen in situaties van kindermishandeling
De rol van kwaliteitsvolle samenwerking in het casusgebonden overleg van het ‘Protocol van
Moed’
Hanne Op de Beeck & Johan Put

FORUMTEKST
Awel, ik zie het niet meer zitten
Elke Denys
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RECHTSPRAAK
Grondwettelijk Hof 19 december 2013, nr. 166/2013
Opsluiting van gezinnen met kinderen – Artikel 74/9 van de wet van 15 december
1980
Noot: België kiest opnieuw voor de opsluiting van gezinnen met kinderen
Hind Riad

Hof van Cassatie 4 september 2013, nr. P.13.0358.F
Strafrechtelijke aansprakelijkheid – Onopzettelijke doding peuter – Onthaalmoeder –
Maatschappelijk assistente – Gedrag toetsen aan de bonus pater familias –
Aansprakelijkheid rechtspersoon
Noot: Puntjes op de ‘i’ inzake strafrechtelijke aansprakelijkheid voor onopzettelijke
doding van peuter bij onthaalmoeder
Vanessa Franssen & Ellen Van Grunderbeek

Gent (Jk.) 26 februari 2014, nr. 2013/JZ/ 140, onuitg.
Jeugdbescherming Uithandengeving – Voorwaarden Leeftijdsgrenzen
Noot: Leeftijdsgrenzen in de Jeugdbeschermingswet: doorslaggevende factor bij
uithandengeving?
Sabien Hespel

BOEKBESPREKING
Children’s Rights from Below – Cross-cultural Perspectives
Reconceptualizing Children’s Rights in International Development – Living Rights, Social
Justice, Translations
Sara Lembrechts

TJK 2014/3
EDITORIAAL
De familierechtbank: vooral veel gemiste kansen
Geert Decock & Eric Van der Mussele

ARTIKELEN
Kan het ouderlijk tuchtigingsrecht (nog) gerechtvaardigd worden?
De plaats van de pedagogische tik binnen het strafrecht
Aïda Verstappen

“Papaatje die kan slaan” of waarom lijfstraffen op kinderen (nog steeds) niet expliciet
verboden worden naar Belgisch recht
Joyce Van Caeyzeele
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Ik ga morgen niet naar school
Een onderzoek naar problematisch spijbelen in Vlaanderen
Bram Spruyt, Gil Keppens & Lilith Roggemans

FORUMTEKST
Nood aan een frisse wind: kinderen als norm voor het luchtbeleid
Danielle van Kalmthout

RECHTSPRAAK
Correctionele rechtbank Gent 27 februari 2013, nr. GE 43.L2.4796/11/KAB5
Ouderlijk tuchtigingsrecht – Pedagogische tik – Opzettelijke slagen en verwondingen
– Leef- en opvoedingsomstandigheden – Verbod lijfstraffen ontbreekt
Noot: Ouderlijk tuchtigingsrecht: vatbaar voor een te ruime interpretatie?
Christine Melkebeek

Beschikking rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie
jeugdrechtbank nr. BG42.97.931097-14-VG
Contextbegeleiding niet langer voldoende – Situatie problematisch volgens
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) – Vorm van parentificatie – Wet van 8 april
1965 – Decreet Integrale Jeugdhulp – Toezicht sociale dienst voor gerechtelijke
jeugdhulpverlening
Noot: Het nieuwe jeugdhulplandschap in verontrustende situaties
Annemie Van Loveren

BOEKBESPREKING
Het onderwijsdebat – Waarom de hervorming van het secundair broodnodig is
Elias Hemelsoet

TJK 2014/4
EDITORIAAL
Kinderen en jongeren nemen de publieke ruimte in… En dan?
Jenneke Christiaens, Diederik Cops, Els Dumortier & Didier Reynaert

ARTIKELEN
Jongeren in de publieke ruimte: meer dan rondhangen
Dirk Luyten

‘Hangjongeren’ aan het woord – De betekenis van rondhangen voor jongeren en de rol
van participatief onderzoek voor het beleid
Ilse Luyten, Gerrit Loots & Katrien De Koster
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Commonplaces gewoon bekeken – Het volgen van de voetsporen van kinderen en
jongeren in de (semi-) publieke ruimte
Ruth Soenen

FORUMTEKST
Kinderrechten bedreigd door megasportevenemementen in Rio de Janeiro
Irina Meeusen & Katelijne Demeyere

Naar een jeugdvriendelijk ruimtebeleid in Vlaanderen
Raf Verbruggen & Toon Luypaert

RECHTSPRAAK
Arbeidsrechtbank Gent 10 januari 2014, AR nr. 13/50/A, onuitg.
Niet-begeleide vreemdeling – Subsidiaire beschermingsstatus – Aanvraag financiële
steun – Maatschappelijke dienstverlening – Integrale jeugdhulp – OCMW-dienstverlening
Noot: Maatschappelijke dienstverlening aan niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen
Ellen Van Grunderbeek

Hof van beroep (Jk.) 11 december 2013, 2013/JZ/75 (onuitg.)
Minderjarige werd van zijn vrijheid beroofd – Eerste politieverhoor – Geen recht op
vertrouwelijk overleg – Geen bijstand van advocaat tijdens verhoor – Kennisgeving
Franchimont-rechten – Vóór inwerkingtreding Salduz-Wet – Geen derdenwerking
voor minderjarigen

Hof van Cassatie 3 juni 2014, P.14.0090.N/1
Noot: Derdenwerking van het consultatie- en bijstandsrecht: niet weggelegd voor
minderjarigen?
Tom Decaigny & Camille Claeys
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