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Beste abonnee,
We sluiten 2019 graag af met een beetje lectuur voor onder de kerstboom, uiteraard
over jeugd en kinderrechten. Dit is het laatste ezine TJK van 2019. Het volgende
ezine mogen jullie verwachten in februari 2020.
Warme kerstgroet en prettig eindejaar!
Min Berghmans
Hoofdredactrice praktijk TJK
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2019-06 - Een erfenis voor een

tot gegevens herkomst van de

pleegkind organiseren

geadopteerde

Verzameling, bewaring en toegang

LEES MEER →
1

Letif is 16. Ze woont sinds ze een

Overgangsbepalingen betreffende

baby was, bij haar pleegouders

het decreet jeugddelinquentierecht

Selena en Mo. Haar mama Samira

LEES MEER →

overleed toen ze 3 jaar was. Mo en
Selena hebben ook eigen biologische

Bewaring en bewijskracht

kinderen, Yussef (28 jaar), Ahmal (25

elektronische gegevens in het

jaar), Zata (23 jaar) en Ilias (14 jaar).

kader van het gezinsbeleid

De grootvader langs moederskant van

LEES MEER →

Letif is vorige maand overleden en zij
is nu erfgenaam voor 1/6 van de
grootouderlijke woning. Letif wil niet
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dat haar vader (John, 55 jaar) van
haar zou erven. Selena en Mo willen
hun erfenis tussen ‘hun’ 5 kinderen

GwH 17 oktober 2019

verdelen.

Afstamming – vordering tot onderzoek

LEES MEER →

vaderschap – verjaringstermijn 30 jaar
– artikel 331ter BW – schending

2019-06 - Op welk soort verlof

LEES MEER →

heeft een pleegouder recht:
pleegouderverlof,

GwH 24 oktober 2019

opvangverlof, zorgkrediet en

Beslissing uithandengeving –

verlof voor pleegzorgen

onmogelijkheid om hiertegen
cassatieberoep in te stellen – arikel.

(update)

420 Sv. – schending
LEES MEER →

Jamal is 6 jaar en verblijft in een
pleeggezin. Zijn ouders willen graag

Hvb Brussel 26 september 2019

afspraken op papier zetten met de

Hoger beroep tegen mail consulente –

dienst voor pleegzorg en het

bezorgdheden ontwikkeling

pleeggezin over vakanties,

minderjarige

geloofsopvoeding, school, enzovoort.

LEES MEER →

Er wordt een overleg georganiseerd,
maar dit kan enkel overdag. Ismaël,

Jeugdrechtbank Dendermonde 28

de pleegvader, werkt als leerkracht.

februari 2019

Samira, de pleegmoeder, werkt als

Pleegzorgstatuut – overdracht
2

bediende bij een uitzendkantoor.

bevoegdheid m.b.t. aanvraag

Moeten zij verlof nemen voor dit

nationaliteit geweigerd

overleg?

LEES MEER →

Nurcan is 11 jaar. Haar ouders zijn
pas overleden. Haar familie verblijft in

Rb. Den Haag 22 november 2019,

het buitenland. Zij kan terecht bij een

Rb. Den Haag (kg.) 11 november

gezin in de buurt, de dienst voor

2019, REA Brussel (Nl., kg.) 11

pleegzorg gaf hen een attest als

december 2019

netwerkgezin. Pleegvader werkt bij de

Repatriëring kinderen Syriëstrijders –

plaatselijke belastingdienst,

uitspraken kort geding Nederland &

pleegmoeder is zelfstandig

België

onthaalouder. Kan dit gezin

LEES MEER →

ouderschapsverlof krijgen?
Een uithuisplaatsing van een kind is

PUBLICATIES

niet alleen een ingrijpende gebeurtenis
voor het kind, het heeft ook een grote

Onderzoek: To what extent do

impact in het dagelijks leven van het

welfare states compensate for the

pleeggezin. De zorg voor een

cost of children?

pleegkind vraagt extra inzet van de

LEES MEER →

pleegzorgers en hun gezin. Voor een
stabiele plaatsing is een goede

Onderzoek: Inzicht in de dynamiek

afstemming tussen betrokken partijen

en de gevolgen van

noodzakelijk.

druggebruiktrajecten bij

In dit artikel beschrijven we

jongvolwassenen (ALAMA-nightlife)

verschillende verlofstelsels waar een

LEES MEER →

pleegzorger, afhankelijk van zijn
tewerkstelling beroep op kan doen,
deze zijn: pleegzorgverlof,

Onderzoek: Studiekosten in de

opvangverlof of ouderschapsverlof.

eerste graad van het secundair

LEES MEER →

onderwijs
LEES MEER →

2019-06 - School en
Boek: Het jeugddelinquentierecht in

hulpverlener in gesprek

Vlaanderen

(update)

LEES MEER →

Pieter - 15 jaar - verblijft al een tijdje in
3

de voorziening. Het gaat hem niet vlot

Rapport: SIGMA 2019: fase 1

af op school. De begeleiders van

LEES MEER →

Pieter denken dat hij nood heeft aan
eenzelfde structuur op school als

Boek: Jonge mantelzorgers op

binnen de voorziening. Kunnen ze met

school

de juf gaan praten? Mag de directie of

LEES MEER →

de vertrouwensleerkracht hier ook bij
aanwezig zijn? Kunnen ze dit ook voor

Artikel: Kinderen dienen een

Anke die zes jaar oud is?

klimaatklacht in bij het VN-

De leerkracht van Louise - 14 jaar -

Kinderrechtencomité

maakt zich zorgen om Louises gedrag

LEES MEER →

in de klas. Ze heeft het CLB hierover
gecontacteerd. CLB-medewerker

Artikel: Allemaal SAM - en voor

Jamal wil graag meer zicht op de

structureel sociaal werk

problemen van Louise en wil hierover

LEES MEER →

een gesprek met de verantwoordelijke
van het dagcentrum waar Louise
begeleid wordt. Kan dit? En wat mag
Jamal doorgeven aan de leerkracht?
Thomas - 15 jaar - stemt ermee in dat
alle hulpverleners waar hij mee in
contact komt samen met hem een
keer rond de tafel gaan zitten om
afspraken te maken (cliëntoverleg). Hij
wil hier niet alleen naar toe en vraagt
of zijn meester met hem mee mag
komen, en de dossiers mee mag
inkijken. Kan dat? Een leerkracht is
toch niet gebonden door het
beroepsgeheim?
LEES MEER →

2019-06 - Kids op de fiets
(update)
Metehan is net 10 jaar geworden.

4

Voor zijn verjaardag kreeg hij van opa
een spiksplinternieuwe fiets. Nu wil
Metehan graag alleen naar school
fietsen. De school is amper 2 km
verwijderd en hij kent de weg, maar
het idee alleen al bezorgt zijn mama
angstzweet. Zijn jongere broer,
Haroun van zes, wil ook naar school
fietsen. Jongste zus Yanelle (2,5j)
gaat net naar school en moet uiteraard
ook mee. Mama zit met haar handen
in het haar. Is het wel veilig?
Mark (12j) verblijft sinds kort in een
voorziening van de bijzondere
Jeugdzorg. Hij kan naar zijn
vertrouwde school blijven gaan maar
moet dan met de fiets. Hij heeft echter
nog nooit gefietst. Zijn ouders maken
zich zorgen.
Samira komt haar dochtertje Betty (4
maanden oud) elke woensdag afhalen
in het CKG met de fiets. Ze heeft geen
gepast babystoeltje. De begeleiders
zijn ongerust dat de baby iets kan
overkomen.
LEES MEER →

ACTIVITEITEN
> 23/01/2020: Betternet Lab: over genderstereotiep gedrag op internet - Child
Focus, Unia & Sophia
Meer info →

5

> 18-19/02/2020: A Way Home: inspiratiedagen - Youth Care Platform and
ENSA working groups Youth and Child
Meer info →
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