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NIEUW in 2023: 
 
Boemerangbeleid - over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid 

Spraakmakende recente dissertatie VU (interview Volkskrant 18-03-23) over het keer op keer 

falende jeugdbeleid. Onderzoekt aard en oorzaken van hardnekkig beleidsfalen betreffende 

passend onderwijs en jeugdzorg. Bepleit langetermijnperspectief op ontwikkeling en uitwerking 

van beleid. Verschaft nauwgezette reconstructie van de beleidshervormingen van de laatste 

vier decennia hebben voltrokken. Conclusie: hervormingen worden primair ingegeven door 

onbedoelde gevolgen van voorafgaande hervorming. Beleid werkt als een boemerang. 

S.Stellaard (B-978946236390) maart 2023                                     225 pag.    € 39,50 

Volkrant interview gratis op pdf op aanvraag 

 
Eenvoudige Adoptie - behoeften en belangen van pleegkinderen en oorspronkelijke ouders 

Gaat over de vraag of invoeren van eenvoudige adoptie in de context van pleegzorg wenselijk 

is. Invoering hiervan zou betekenen dat pleegkind er, door een eenvoudige adoptie, ouders bij 

krijgt in plaats van ouders verliest en daarmee meer dan twee juridische ouders kan hebben. 

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek uit 2019 waarin is gekeken naar wat pleeg-

ouders, professionals en pleegkinderen van eenvoudige adoptie vinden. In huidige onderzoek 

ligt de nadruk op de behoeften en belangen van pleegkinderen en oorspronkelijk ouders. 

M.Vonk e.a.(B- 9789462127845) maart 2023                                   106 pag.    € 41,50 

 

de Jeugd, de Zorg en het Recht (Preadviezen Vereniging voor Gezondheidsrecht) 

In de themadelen van dit preadvies wordt stil gestaan bij minderjarigen die met jeugdzorg in 

aanraking komen. Zoals uit deze themadelen valt op te maken zijn zij al geruime tijd ‘het kind 

van de rekening’. Het is tragisch te moeten constateren dat onze samenleving er op dit 

moment niet in slaagt de jeugdzorg goed te organiseren. Wat gaat er toch mis en hoe kan het 

beter? In dit multidisciplinaire preadvies houdt een aantal experts de jeugdzorg tegen het licht. 

Zowel theorie als praktijk komen aan bod. Startpunt vormen de kinderrechten, die een 

gezaghebbend kader bieden voor de bescherming van kinderen en jongeren. 

M.Janssen-Witteveen (B- 9789462127975)  maart 2023                185 pag.     € 43,90 

 
Juridische Kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)Professional - een praktisch naslagwerk 

Compleet naslagwerk bespreek o.a. voeren van procedures in jeugd(straf)recht, inzet van 

juridische middelen bij uitvoering kinderbeschermingsmaatregelen, rechten van ouders (al dan 

niet met gezag), gedwongen zorg, opbouwen van dossier en delen van informatie met 

inachtneming van geheimhoudingsplicht en recht op privacy. Onderwerpen worden begrijpelijk 

uitgelegd en voorzien van voorbeelden. Op de productpagina, te openen via die QR-code, zijn 

alle verwijzingen naar documenten en internetpagina’s met één klik benaderbaar. 

V.Smits,R.Heerkens e.a.(IustitiaScripta-9789083066127) februari 2023  506 pag.    € 49,50 

 

Recht doen aan Kinderen en Ouders - rapport van de reflectiecommissie familie-en 

jeugdrechters van de rechtbanken en de gerechtshoven                                                           

Onderzoek jeugdrechters naar rechtsbescherming ouders en kinderen. Reflectiecommissie 

familie- en jeugdrechters heeft op 02-02-2023 onderzoek gepubliceerd naar rechts-

bescherming van ouders en kinderen. Ouders voelen zich onvoldoende gehoord in familie- en 

jeugdrechtszaken, ook door problemen in de jeugdzorg. Om kinderen en ouders voldoende 

rechtsbescherming te bieden, moeten jeugdrechters zich actiever en nieuwsgieriger opstellen. 

DeRechtspraak, februari 2023  114 pag (incl. 3 pag. uitleg)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wegwijs in de Jeugdwet - juridische wegwijzer van hulpvraag naar hulpverlening 

Biedt inzicht in en overzicht van systematiek van het vrijwillige kader van de Jeugdwet, bezien 

vanuit een bestuursrechtelijk perspectief. De wet is geen rustig bezit. Er zijn grote problemen 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Publicatie%20Reflectietraject%20Familie%20Jeugd.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Publicatie%20Reflectietraject%20Familie%20Jeugd.pdf


in uitvoering, deels door financiële problemen. Beroep op jeugdzorg neemt nog steeds toe en 

mogelijkheden vanuit hulpverlening nemen af met wachtlijsten tot gevolg. Nieuwe  druk van 

behandelt nieuwe ontwikkelingen in wetgeving zoals nieuwe regeling van pleegzorg. Daarnaast 

wordt de jurisprudentie, vooral van rechtbanken maar ook van de Centrale Raad van Beroep, 

behandeld. Meer aandacht is er ook voor wisselwerking tussen de Awb en Jeugdwet.  

W.Elferink (BP- 9789492952950)  3e dr. april 2023                 220 pag.    € 49,95 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2022: 
 
Child Investigative Interviewing and Risk Assessment in Dutch Child Abuse 

Investigations -  towards evidence-based practice 

Kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van mishandeling of misbruik worden nog steeds 

verkeerd ondervraagd en risico’s op herhaling worden niet goed ingeschat. Dit Maastrichtse 

proefschrift heeft als hoofddoel de huidige procedures wat betreft aanpak van 

kindermishandeling in Nederland bij Veilig Thuis (Advies en meldpunt kindermishandeling en 

huiselijk geweld) op te helderen en te onderzoeken of deze procedures wetenschappelijk 

onderbouwd zijn. De focus lag daarbij op forensische kind interviews en risico taxatie bij 

kindermishandeling, omdat dit beide cruciale elementen zijn in ieder onderzoek naar mogelijke 

kindermishandeling. Dit onderzoek illustreert de voordelen van een wetenschappelijk 

onderbouw protocol vergeleken met de niet-gestandaardiseerde praktijk. 

B.Erens(9789464583793) november 2022  286 pag.(incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
EERST GING DE DOCTORSTITEL NIET DOOR, NU IS HET EEN ‘INDRUKWEKKEND 

PROEFSCHRIFT’ De juriste die na de verdediging van haar proefschrift op 5-11-21 niet werd 

beloond met de doctorsbul, is op 14 januari alsnog gepromoveerd 

Ik heb de auteur nog niet kunnen bereiken, maar het is wel een open access uitgave  

 

A Consistent Interpretation and Application of Articles 3 and 13 of the Hague Child 

Abduction Convention in the United States and the Netherlands 

The interpretation of articles 3 (habitual residence, rights of custody of the left-behind parent 

and actual exercise of custody rights) and 13 (actual exercise of custody rights, acquiescence, 

consent, grave risk and the child’s opinion) of the Hague Child Abduction Convention 

(HCAC) can differ on national, European and UN-level, which, in turn, can become problematic 

for parents, the child, and courts (and committees), since it creates legal uncertainty. In this 

dissertation, the objective is to assess whether articles 3 and 13 HCAC should be revised in the 

interest of legal certainty in order to better reflect practice and to stand the test of time. A 

comparison has been made between American and Dutch case-law from 6 July 2010 until 2 

December 2020 and on whether these courts have decided in line with the available means as 

recommended by the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International 

Law (Permanent Bureau) such as the Pérez-Vera Report, the Guide to Good Practice about 

article 13(1)b HCAC, and literature. Bevat ook uitvoerige Nederlandse samenvatting. 

N.Swinkels (eigen uitgave,geen isbn)  683 pag. november 2021    GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Eindevaluatie Wet herziening Kinderbeschermingsmaatregelen - Nieuwe rechtsgronden 

in een haperend jeugdbeschermingsstelsel 

In deze eindevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen staan de 

volgende vragen centraal: Zijn de doelstellingen van de wet herziening kinderbeschermings-

maatregelen behaald ? Hierbij is in kaart gebracht hoe de situatie is ten aanzien van de door 

Regioplan ontwikkelde indicatoren vijf jaar na de invoering van de wet. Hoe verloopt de 

uitvoering van deze wet en zijn er in dat opzicht nog knel- of aandachtspunten ? In hoeverre 

sluit deze wet aan bij de Jeugdwet en ontwikkelingen ten aanzien van de toepassing daarvan? 

Het jeugdbeschermingsstelsel slaagt er niet in om ouders en kinderen met zware problemen 

naar een betere en gezondere thuissituatie te begeleiden. Daarmee wordt het moeilijker om 

overheidsingrijpen in gezinssituaties – een zwaar middel – te rechtvaardigen. Dat stellen 

onderzoekers van de Universiteit Leiden woensdag in dit kritische rapport.  „De overheid mag 

eigenlijk alleen ingrijpen in een gezin als de situatie er beter op wordt”, en meer commentaar. 

M.Bruning e..a.(Leiden Univ.i/o WODC) september 2022 400 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

M.Bruning e.a.(B-9789462127296) september 2022                388 pag.    € 65,00 

 

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3194


100 Jaar Kinderrechter (Recht & Praktijk-Personen-en Familierecht nr. 8) 

Jubileumbundel met korte opinies en langere artikelen van auteurs met verschillende 

achtergronden. Aan de ordekomen o.a.:historische ontwikkelingen, jeugd(beschermings)recht, 

jeugdstraf(proces)recht, familierecht, internationaal recht, stem van het kind, kinderrechter in 

relatie tot ketenpartners, diverse actuele ontwikkelingen als: verlagen van de leeftijdsgrens 

voor het horen van kinderen, evenals uitvoering van gesloten jeugdhulp. 

G.Ruitenberg (red.) (K-9789013169881) eind oktober 2022     304 pag. geb.    € 69,00 

 
Jeugdcriminologie - achtergronden van jeugdcriminaliteit 

Het eerste deel van een driedelige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties 

daarop. Deel 2 gaat over jeugdstrafrecht, deel 3 over justitiële interventies voor jeugdigen. 

Veronderstelt enige vertrouwdheid met sociale wetenschappen, en basis criminologie. 

I.Weijers (red.) (B-9789462361874) 4e januari 2022                         697  pag.   € 56,00 

 
Jeugdrecht begrepen 

Tekst van aantal hoofdstukken is gewijzigd i.v.m. ontwikkelingen in wetgeving, zoals 

gezamenlijk gezag dat binnenkort automatisch ontstaat bij het erkennen van kind en 

verandering van woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Besteedt aandacht aan toekomstige 

wetgeving over draagmoederschap, deelgezag en het mogelijk maken van pleegzorg tot het 

21e jaar. Handig overzichtelijk en actueel studieboek  ! 

L.Janssen (B- 9789462902251) 8e dr.     juli  2022                      355 pag.    € 44,00 

 
Jeugdrecht in de Praktijk 

Beknopt overzicht van de meest relevante juridische kwesties voor professionals die werken 

met kinderen en hun ouders. Behandelt eerst ouderschap, minderjarigheid en ouderlijk gezag. 

Kennis daarvan is onmisbaar voor de onderwerpen: jeugdhulp, kinderbescherming, 

jeugdstrafrecht, onderwijs, medische behandeling, vluchtelingen. Deze 4e editie is grondig  

met een grondige herzien vanwege recente wetsvoorstellen familierecht, ontwikkelingen in 

jeugdhulp en kinderbescherming en een wetswijziging gedwongen opname ggz. 

I.Weijers,J.Huijer (SWP-9789085601838) 4e dr. april 2022             136 pag.    € 23,90 

 
Jongeren en Online Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag - Wegwijs in het digitale 

tijdperk 

Wat is online seksueel grensoverschrijdend gedrag ? Is sexting ontwikkelingsadequaat ? Wat is 

deepfake porno ? Welke online seksuele grensoverschrijdende activiteiten plegen jongeren? 

Hoe moet je jonge online plegers begeleiden?Wat kunnen ouders of andere zorgfiguren doen?  

Z.Lkasbi (Garant- 9789044137866) oktober 2022                        313 pag.     € 33,00 

 
Met Zachte Drang - Uitgangspunten voor jeugdhulpverlening op het snijvlak van vrijwilligheid 

en dwang 

Binnen de Nederlandse jeugdhulpverlening komt het voor dat ouders door hulpverleners onder 

druk worden gezet om ‘vrijwillig’ mee te werken aan hulpverlening, en soms zelfs aan een 

uithuisplaatsing van hun kind. Dit wordt in de praktijk ‘drang’ genoemd, maar hiervoor 

ontbreekt een wettelijke grondslag. Formuleert fundamentele uitgangspunten die gelet op het 

internationale mensen- en kinderrechtenkader aan het jeugdhulpverleningsstelsel ten 

grondslag (behoren te) liggen. Vervolgens wordt diepgaand inzicht gegeven in het drangkader, 

de positie van dit kader binnen het jeugdhulpverleningsstelsel en wat dit betekent voor de 

rechtsbescherming en verantwoordelijkheden van betrokkenen in de praktijk. 

D.Verkroost (B- 9789462127357) oktober 2022                           492 pag.    € 78,00 

 
Morele Ontwikkeling en Jeugddelinquentie - mythe van de gewetenloze jongere ontrafeld 

Hoe kan het dat een jongen van 15 liefdevol voor zijn zieke oma zorgt, terwijl dezelfde jongen 

met bruut geweld een oud vrouwtje op straat van haar tas berooft ? Ontrafelt mythe van de 

gewetenloze jongere door opbouw, functie en werking van het geweten te beschrijven. Het 

geweten bewaakt het peil van zelfwaardering: als dat dreigt te zakken, wordt het geweten 

actief, en beschermt het tegen acties waar men later spijt van krijgt. Maar bij tekorten in  

empathisch vermogen  of als morele regels onvoldoende verinnerlijkt zijn – wat bij de jeugdige 

delinquent veelal het geval is – reageert het geweten onvoldoende, en worden emoties als 

schaamte of schuld afgeweerd. P.S. Lijkt me teveel ”hineininterpretieren”, cirkelredenering !  

F.Schalkwijk (B- 9789024442768)  mei 2022                                  256 pag.    € 32,95 



National Report Submitted in Accordance with Paragraph 5 of the annex to Human 

Rights Council Resolution 16/21 - NETHERLANDS 

Voor de vierde keer bevroegen VN-lidstaten Nederland over de mensenrechtensituatie tijdens 

de zogeheten Universal Periodic Review (UPR). Ook het Kinderrechtencollectief diende een 

rapportage in over de kinderrechten in Nederland en sprak in augustus voor de 

mensenrechtenraad over de naleving van kinderrechten in Nederland. 

november 2022   29 + 23 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
A Quasi-Experimental Study on the Effects of Community versus Custodial Sanctions 

in Youth Justice 

Uit onderzoek naar de effectiviteit van taakstraffen door de Erasmus School of Law blijk dat 

jongeren na een taakstraf minder snel terugvallen in crimineel gedrag dan wanneer een 

gevangenisstraf wordt opgelegd. 

G.Koops-Geuze e.a., oktober 2022   24 pag.(incl.NL uitleg)  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Recht doen aan Ouders - een onderzoek naar de rechtspositie van ouders in de 

jeugdbeschermingsprocedure en de jeugdstrafprocedure 

De jeugdbeschermingsprocedure en de jeugdstrafprocedure worden in Nederland deels 

gecombineerd uitgevoerd, in die zin dat de mondelinge behandeling van een verzoek tot 

oplegging van een maatregel van jeugdbescherming en de terechtzitting in de jeugdstrafzaak 

betreffende dezelfde minderjarige gezamenlijk plaatsvinden. Bij de ontwikkeling van deze 

'combizitting' lijkt er met name aandacht te zijn geweest voor het belang van het kind bij een 

inhoudelijk goede beslissing en het 'gemak' voor de rechter en nauwelijks aandacht voor de 

belangen van ouders. Dit, terwijl de beslissing in dergelijke zaken vergaande gevolgen kan 

hebben voor de juridische en feitelijke relatie tussen ouders en kind. Een kritische blik op de 

combinatie van procedures vanuit het perspectief van ouders is dan ook op zijn plaats. Een 

complicerende factor is dat de combizitting zaken betreft die onder verschillende 

rechtsgebieden vallen en derhalve hun eigen procesregels en praktijk kennen. 

K.Hepping (diss.R.U.Utrecht) mei 2021   455 pag.       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Slachtoffermonitor Seksueel Geweld tegen Kinderen 2017-2021 

Jongeren in de tienerleeftijd maken vaak seksueel geweld mee en worden ook vaker dan 

kinderen in de basisschoolleeftijd opnieuw slachtoffer van een delict. Dit blijkt uit de 

Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen dat op 8 november 2022 is verschenen. 

Volgens Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen is meer 

effectieve preventie en passende hulp voor slachtoffers nodig.                                                    

C.Rijken e.a., november 2022   167 pag.                          GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Uithuisplaatsingen – Factsheet 

Op verzoek van het parlement, dat meer zicht wilde hebben op de feiten in dit dossier, hebben 

prof. Marielle Bruning, dr. Kartica van der Zon (afdeling Jeugdrecht), prof. Lenneke Alink en dr. 

Sabine van der Asdonk (Pedagogische Wetenschappen) van de Universiteit Leiden 

een factsheet opgesteld over uithuisplaatsingen. In de factsheet zijn knelpunten bij 

uithuisplaatsingen belicht vanuit gedragswetenschappelijk (pedagogisch) en juridisch 

perspectief. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige stand van zaken is als het 

gaat om wetenschappelijke kennis die betrekking heeft op uithuisplaatsingen. 

M.Bruning e.a.,  februari 2022     17 pag. (incl.uitleg)         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Wegwijs in de Jeugdwet - juridische wegwijzer van hulpvraag naar hulpverlening 

Behandelt belangrijkste begrippen uit de Jeugdwet en voorzieningen op grond van Jeugdwet 

en andere wetten als Zorgverzekeringswet en Wet passend onderwijs. Daarnaast is er 

aandacht voor de algemeen bestuursrechtelijke aspecten van de Jeugdwet zoals wie 

belanghebbend zijn, welke procedure moet worden gevolgd, welke mogelijkheden van bezwaar 

en beroep. In de uitvoeringspraktijk rijzen vragen over het onderzoek en vooral over de eigen 

mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de burger. Behandelt verder  

modaliteiten van voorzieningen van jeugdhulp: natura of persoonsgebonden budget. Bespreekt 

toezicht en heroverweging van besluiten. Beschrijft in grote lijnen de uitvoeringspraktijk.  

In deze 2e druk komen nieuwe ontwikkelingen in wetgeving aan de orde: sinds januari 2022 

geldende nieuwe woonplaatsbeginsel. Daarnaast wordt de jurisprudentie (rechtbanken en ook 

Centrale Raad van Beroep) behandeld. Meer aandacht is er ook voor de kwaliteit van de hulp, 

de verantwoorde werktoedeling en het toezicht van het college op de kwaliteit. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15412040221133094
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60006Y3787
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60006Y3787
https://www.njb.nl/media/4711/f08bc0e9-e86d-4a87-ae50-7e68aa3f2b7c.pdf


W.Elferink (BP- 9789492952646) 2e dr. februari 2022             248 pag.    € 49,95 

 

------------------------------------------------------------------------- 
 

Verschenen in 2021: 
 
Advies Adolescentenstrafrecht  

Als het aan de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ligt, komen meer 

jongvolwassenen dan nu in aanmerking voor de sancties en voorzieningen uit het 

jeugdstrafrecht. Dat staat in een advies dat de RSJ op eigen initiatief heeft uitgebracht. 

RSJ, november 2021  advies + samenv.+ uitleg  10 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Boom Basics - JEUGDRECHT 

L.Janssen (B-9789462909038) 3e dr.   1 juli 2021                      194 pag.     € 15,00 

 
Dossier Jeugdzorg - extra miljarden lossen problemen niet op; nieuw plan jeugdbescherming 

zorgt voor extra problemen 

Dit artikel laat zien dat de jeugdzorg gebukt gaat onder drie complexe, onderling 

samenhangende problemen – financiële tekorten aan de ene kant en bizarre winsten aan de 

andere kant; sterk toegenomen wachtlijsten en falende toegankelijkheid voor de ernstige 

gevallen; en misstanden op het punt van de rechtsbescherming. Vervolgens worden twee 

stellingen naar voren gebracht. De eerste luidt dat weliswaar duidelijk is dat er meer geld naar 

de jeugdzorg moet, maar dat daarmee de crisis waarin de jeugdzorg in ons land sinds de 

transitie in 2015 terecht is gekomen mede in het licht van de twee andere problemen 

allerminst wordt opgelost. De tweede stelling luidt dat een onlangs verschenen plan op het 

gebied van de gedwongen jeugdzorg, getiteld Toekomst scenario kind- en gezinsbescherming, 

een nieuwe bedreiging vormt.  

I.Weijers (NJB-2021 nr.25) 25 juni 2021    8 pag.                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Handboek Jeugdbeschermingsrecht                                              BELGISCH RECHT 

Volledig en helder overzicht van de jeugdbescherming. In deze nieuwe editie is onderdeel 

‘jeugddelinquentierecht’ vervangen, wegens nieuwe regelingen in Vlaanderen en Brussel.  

J.Put (DieKeure) 4e dr. september 2021                                    744 pag.     ca. €  99,00 

 
Incorporating the UN Convention on the Rights of the Child into National Law 

The United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) requires States Parties to take 

all appropriate measures to implement the rights in the Convention. Combines individual 

contributions that address the experience of legal incorporation in selected countries by their 

national experts, with comparative analysis of the international landscape from the world’s 

leading authorities on legal implementation of the CRC. The result is an up-to-date, 

comparative and international analysis of the progress made around the world to incorporate 

the CRC, in the first comprehensive and analytical presentation of these issues. 

U.Kirkelly e.a.(ed.) (I-9781780689920)  juni 2021                             382 pag.    € 69,00 

 
International Handbook on Child Participation in Family Law 

Examines the way in which private international law instruments deal with child participation in 

separation/divorce, parental responsibility and child abduction proceedings. Includes individual 

contributions from 17 countries describing and analysing local laws and exercise of child 

participation rights in their own jurisdictions. A detailed comparative analysis follows which 

helpfully pinpoints both the key commonalities and differences in these global processes.  

W.Schrama e.a.(ed.)(I- 9781839700569) juli 2021                              400 pag.    € 99,00 

 
Jeugdbescherming in de Toekomst - vier aanbevelingen voor het toekomstscenario kind- 

en gezinsbescherming 

Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) deze 4 aanbevelingen. Dit 

toekomstscenario is ontwikkeld in opdracht van Rijk en VNG en schetst een nieuwe organisatie 

van de jeugdbescherming. De RSJ onderschrijft dat een herijking van de jeugdbescherming 

noodzakelijk is, maar vindt dat vier punten in het toekomstscenario meer aandacht verdienen. 

RSJ,  september 2021    25 pag.                                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

https://www.rsj.nl/documenten/rapporten/2021/09/14/advies-jeugdbescherming-in-de-toekomst


Jeugdrecht in de Praktijk 

Actueel beknopt overzicht van de meest relevante juridische kwesties voor professionals die 

werken met kinderen en hun ouders. Allereerst behandelt het onderwerpen als ouderschap, 

minderjarigheid en ouderlijk gezag. Kennis daarvan is  onmisbaar om goed uit de voeten te 

kunnen met de daaropvolgende onderwerpen: jeugdhulp, kinderbescherming, jeugdstrafrecht, 

onderwijs, medische behandeling en vluchtelingen. De auteur is uiterst gerenommeerd. 

I.Weijers (SWP-9789088508462) 3e dr. februari 2021                  124 pag.    € 23,00 

 
Jeugdstrafrecht - in internationaal perspectief 

Dit is het 2e deel van een 3-delige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties 

daarop. Deel 1 gaat over jeugdcriminaliteit, deel 3 over justitiële interventies voor jeugdigen.  

Biedt een actuele gedegen inleiding in centrale leerstukken van het jeugdstrafrecht, maar kijkt 

daarbij ook naar de toepassing en blikt over de grenzen en biedt een combinatie van typisch 

juridische kennis en praktijkgerichte sociaalwetenschappelijke invalshoek.  

I.Weijers (B-9789462360006) 5e dr. november 2021                             476 pag.   € 54,50 

 
Jeugdstrafrecht - beginselen, wetgeving en praktijk 

Jeugdige verdachten tot 18 jaar hebben, ongeacht van welk strafbaar feit ze worden verdacht, 

recht op een behandeling volgens aparte procedures door gespecialiseerde autoriteiten en 

instellingen, en, na veroordeling, op aparte op opvoeding gerichte jeugdsancties. Deze 

jeugdsancties kunnen ook worden toegepast op jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar. 

Geschreven vanuit een eigentijdse benadering waarbij het jeugdstrafrecht wordt behandeld in 

de volgorde zoals die zich ook in de rechtspraktijk voordoet, met ruime behandeling van de 

buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en het OM penbaar omdat het gros van door 

jeugdigen gepleegde misdrijven in Nederland op deze manier wordt afgehandeld,en met aparte 

hoofdstukken over de situatie op het politiebureau en de fase van de voorlopige hechtenis. 

J.uit Beijerse (M-9789046610909) 5e dr.maart 2021                         286 pag. geb.    € 43,00 

 
Landelijke Jeugdmonitor 2021 

Het CBS publiceert jaarlijks de Landelijke Jeugdmonitor in samenwerking met Ministerie VWS. 

De Jeugdmonitor laat zien hoe het is gesteld met de leefsituatie van jongeren in Nederland. 

Jaarlijkse  onderwerpen : gezinssituatie, opgroeien in een bijstandsgezin, onderwijs, arbeid, 

leefstijl, criminaliteit, jeugdzorg en de situatie van jongeren in Caribisch Nederland. 

Met een hoofdstuk over kinderrechten, onderzoekt het Kinderrechtencollectief of, en zo ja in 

hoeverre, de Landelijke Jeugdmonitor aan de hand van beschikbare data jaarlijks inzicht kan 

geven in de naleving van kinderrechten in Nederland. 

CBS  , november 2021                            152 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Looking at Law through Children’s Eyes 

Since the adoption of the 1989 UN Convention on the Rights of the Child, all children in the 

world have rights that are protected by states. In practice, children’s rights are grossly violated 

on a daily basis and on a global scale. Studies in children’s rights struggle to find why this is 

the case, and what can be possibly done to change this situation.Proposes that a better 

understanding of children’s rights violations may be achieved if looking at law from a child’s 

perspective. This means that a researcher has to go beyond the analysis of international 

conventions and national law, to include what is perceived as law by children. Presents a new 

theoretical framework and methodology for finding law for children, combining legal pluralism, 

law and sociology, philosophy of law and legal empirical research.  

M.Hopman (I 9781839701016) januari 2021                                     454 pag.    € 90,00 

 

de Rechten van Ongedocumenteerde Kinderen in Curaçao -  een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 

Verkent de juridische en sociale situatie van ongedocumenteerde kinderen ( veelaluit 

Venezuela) in Curaçao en analyseert hun rechten en vrijheden in het licht van het staatsbestel 

van het Koninkrijk. Beoogt bij te dragen aan een betere implementatie en naleving van 

internationale kinderrechten binnen het Koninkrijk, en in het bijzonder aan een betere 

bescherming van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao. 

C.Sandelowsky-Bosman e.a.(B-9789462909656) juni 2021                   190 pag.    € 45,00 

 

Restorative Justice from a Children’s Rights Perspective 



Restorative justice offers a unique approach to crime and victimisation and a change of course 

from the traditional preoccupation with retribution and transgression of rules in the criminal 

justice system. Aspires to highlight the many accomplishments achieved through the use of 

restorative justice practices in response to crime and social conflict. Collection of essays on the 

principles, uses and versatility of restorative justice as well as empirical research into the 

implementation of restorative justice practices, experiences in these programmes and 

evaluation of its impact on victim recovery, reoffending and community capacity building. 

A.Wolthuis,T.Chapman (B-9789462362277) november 2021              340 pag.    € 90,00 

 

Samenplaatsing van Broers en Zussen bij Uithuisplaatsing - een gunst of kinderrecht ?  

Een (inter)nationale juridische analyse van het recht op samenplaatsing van broers en zussen 

bij uithuisplaatsing. In het VN-Kinderrechtenverdrag en het EVRM staat dat een kind het recht 

heeft op bescherming van zijn gezinsleven. Deze bescherming ziet ook toe op het gezinsleven 

dat een kind heeft met zijn broers en zussen. Broers en zussen zouden volgens internationale 

regelgeving alleen van elkaar gescheiden mogen worden als dat in het belang van (één van) 

de kinderen is. Opvallend is dat er in de Nederlandse wet niets is vastgelegd over 

samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing. Het rapport bevat de aanbeveling 

om de Nederlandse wet zodanig aan te passen dat hierin een bepaling wordt opgenomen 

waarin staat dat broers en zussen samen geplaatst moeten worden bij uithuisplaatsing, tenzij 

uit onderzoek blijkt dat dit niet in het belang van (één van) de kinderen is. 

Mariëlle Bahlmann, Defence for Children, oktober 2020   28 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2020 : 
 
de Bescherming van Minderjarige Slachtoffers -  implementatie van internationale 

voorschriften in nationale wet- en regelgeving en in de praktijk 

Minister Dekker voor Rechtsbescherming biedt de 2e Kamer dit WODC rapport aan en reageert 

inhoudelijk op bevindingen uit het rapport. Aanleiding voor het onderzoek was dat er geen 

volledig beeld bestond van de verplichtingen die Nederland heeft op basis van internationale 

voorschriften wat betreft de bescherming van minderjarige slachtoffers. Het doel van het 

onderzoek was om in kaart te brengen in hoeverre internationale voorschriften ten aanzien van 

de behandeling en positie van minderjarige slachtoffers zijn geïmplementeerd in nationale 

wetgeving en in de praktijk en op welke punten mogelijk hiaten bestaan. 

W.Sondorp,C.Hoogeveen (WODC) juli 2020    125 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Beleidsreactie Min.Dekker   2 september 2020     5 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Toelichting uit Privacyweb  3  september 2020  4 pag.               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Childrens Rights and Commercial Communication in the Digital Era 

In 1989, when the UN Convention on the Rights of the Child was adopted, children came 

across advertising on television, on billboards in the street, in shops and through leaflets in 

their mailbox. Over the past 30 years, the way in which children are targeted by advertisers 

and the formats that are used have changed significantly: advergames, influencer marketing, 

and behavioural targeted advertising. The specific features of these formats, such as their 

immersive, interactive and personalised nature, make it difficult for children to understand the 

commercial and persuasive intent of the commercial messages directed at them. Presents a 

fundamental rethinking of the regulatory framework of commercial communication from a 

children’s rights perspective. Works towards the development of children’s rights-inspired 

recommendations for an empowering regulatory framework for online commercial 

communication aimed at children. Contributes to the further realisation of children’s rights.  

V.Verdoodt (I-9781780688688) februari 2020     332 pag. geb.    ca. € 75,00 

 
Geluk onder Druk – onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland 

Resultaten van onderzoek naar spanning en stress bij jongeren. Er is onderzocht in welke mate 

jongeren van 10-18 jaar spanning of stress ervaren en op welke (positieve) manier deze 

jongeren hier mee omgaan. Het rapport geeft voor het eerst landelijke cijfers over stress, 

prestatiedruk en sociale vergelijking. Het is ook voor het eerst dat er landelijke cijfers over het 

mentaal welzijn van mbo- en hbo-studenten tot 18 jaar zijn gepubliceerd. 

UNICEF mmv div., juni 2020  164 pag.                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 



de Invloed van 30 jaar Kinderrechtenverdrag in Nederland (R & P - Personen- en 

Familierecht nr. 7) – perspectieven voor de rechtspraktijk 

De invloed van 30 jaar IVRK in Nederland belicht in 19 bijdragen de rechten van kinderen 

vanuit uiteenlopende juridische velden. De bijdragen gaan ook in op de vraag hoe men in de 

dagelijkse praktijk kinderrechten kan toepassen. Volgende onderwerpen passeren de revue: 

internationale kinderrechten, jeugdstrafrecht, jeugdbeschermingsrecht, migratierecht, IPR en  

Gezondheidsrecht, kinderen in specifieke situaties, bijvoorbeeld in IS-gebied, transgender- 

kinderen en positie van broertjes en zusjes. Verschaft tevens inzicht in recente ontwikkelingen 

binnen deze thema’s, welke waar relevant van commentaar zijn voorzien. 

E.Punselie (red.)(K-9789013159417) begin september 2020      292 pag. geb.    € 47,50 

 
Jeugdcriminologie - achtergronden van jeugdcriminaliteit 

Jeugdcriminologie is het eerste deel van een driedelige serie over jeugdcriminaliteit en 

strafrechtelijke reacties daarop. Deel 2 gaat over jeugdstrafrecht, deel 3 over justitiële 

interventies voor jeugdigen. Biedt een breed overzicht van de achtergronden van 

jeugdcriminaliteit. Deskundigen uit zeer uiteenlopende disciplines informeren over de stand 

van zaken op hun vakgebied. Veronderstelt enige vertrouwdheid met de sociale 

wetenschappen en kennis van de belangrijkste benaderingen in de criminologie. 

I.Weijers e.a. (B-9789462369375) 3e dr.juli 2020                        660 pag.    € 52,00 

 
Jeugdrecht  Begrepen 

Overzichtelijk praktijk- en studieboek in principe niet geschreven voor juristen maar toch… 

Bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft het personen- en familierecht. Deel 2 schetst het 

jeugdstrafrecht, inclusief het in 2014 ingevoerde nieuwe adolescentenstraffenstelsel. Deel 3 

beschrijft de organisatie van de jeugdhulp in de Jeugdwet en deel 4 schetst een aantal 

hoofdlijnen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

L.Janssen (B-9789462907591)  7e dr. juni 2020                                 355 pag.   € 39,00 

 
Jeugdrecht en Jeugdhulp 

Actuele, overzichtelijke en stelselmatige inleiding in het jeugdrecht. Maatschappelijke 

vraagstukken over jeugdbescherming, jeugdhulp, kinderontvoering, omgang en gezag, 

afstamming, bijvoorbeeld van duomoeders, rechten van minderjarigen in procedures en 

jeugdstrafrecht zijn aan de orde van de dag. Deze thema’s worden uitgebreid behandeld. 

M.Bruning e.a. (S-9789012406369) 9e dr. oktober 2020                   716 pag.    € 81,05 

 
Jeugdwet–Wetgeving en Rechtspraak - editie 2020             JAARLIJKSE UITGAVE 

Tekst van Jeugdwet, Besluit Jeugdwet en Regeling Jeugdwet per 1-1-20. Per artikel is, voor 

zover relevant,officiële toelichting opgenomen, afkomstig uit de parlementaire geschiedenis. 

Jurisprudentie is zowel bij het artikel als in een thematisch hoofdstuk weergegeven,                                                                                  

N.Tielen,S.Vogels (K-9789013156911) februari 2020    368 pag.    € 37,00 

 
Kind in Proces : van communicatie naar effectieve participatie - het hoorrecht en de 

procespositie van minderjarigen in familie- en jeugdzaken (Meijers Reeks nr. 335) 

Minderjarigen zijn in beginsel niet procesbekwaam in civielrechtelijke procedures, maar kunnen 

worden betrokken in familie- en jeugdzaken. Dit is voor minderjarigen van 12 jaar en ouder 

vormgegeven met een hoorrecht. In dit WODC rapport staat de vraag centraal of het mogelijk 

dan wel wenselijk is om de formele procespositie en het hoorrecht van de minderjarige in het 

civiele procesrecht uit te breiden.          samenvatting 16 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

M.Bruning e.a.(W-9789462405592) maart 2020                              354 pag.    € 35,00     

 
Kleine Gids AVG, Privacy en Beroepsgeheim in het Sociale Domein 

Professionals in het sociaal domein werken steeds intensiever met elkaar. Van gezinscoach tot 

wijkverpleegkundig - en van jeugdarts tot ambtenaar. Deze integrale samenwerking neemt 

steeds meer privacy-kwesties met zich mee als privacy en het beroepsgeheim in het sociale 

domein, alsook gevolgen van invoering AVG. In deze nieuwe editie zijn tal van actuele 

wijzigingen opgenomen. Vooral punten rondom de vernieuwde wetgeving komen aan bod, 

zoals de Wet verplichte ggz en de aangekondigde wijzigingen in de Wet op de gemeentelijke 

schuldverlening. Er zijn ook nieuwe voorbeelden uit de praktijk in deze gids opgenomen. 

L.Janssen (K-9789013156652) 2e dr. maart 2020                                144 pag.    € 32,00 

Leiden Children’s Rights Observatory 



In 2018 heeft de Universiteit Leiden onder leiding van prof. Ton Liefaard en prof. Julia Sloth-

Nielsen, de Leiden Children’s Rights Observatory opgericht, een open access platform waar de 

klachten aan het VN-Comité worden besproken. Aan de hand van case notes, geschreven door 

internationale experts op het gebied van internationale kinderrechten, worden uitspraken van 

het Comité becommentarieerd. Daarnaast biedt het platform ruimte voor discussie, o.a. over 

de werkwijze of rapporten van het VN-Comité. De website van de Leiden Children’s Rights 

Observatory is begin juli 2020 geheel vernieuwd. Zie: www.childrensrightsobservatory.nl. 

the Oxford Handbook of Children's Rights Law 

The U.N. Convention on the Rights of the Child, the field's core legal instrument, is the most 

widely ratified human rights treaty in history. Now thirty years old, the Convention on the 

Rights of the Child (CRC) signalled a definitive shift in the way that children are viewed and 

understood—from passive objects subsumed within the family to full human beings with a 

distinct set of rights. We have moved from conceptualizing and adopting legislation to focusing 

on implementation and making the content of children's rights meaningful in the lives of all 

children. Aims to elucidate the content of children's rights law, explore the complexities of 

implementation, and identify critical challenges and opportunities for children's rights law. 

J.Todres,S.King(ed.)(OUP-9780190097608) juli 2020    760 pag. geb.    ca. € 130,00 

 
de PIJ-Maatregel Doorgelicht - juridische grondslagen, populatiekenmerken, 

gedragsverandering en recidive 

De maatregel Plaatsing in een inrichting voor Jeugdigen (PIJ) is de zwaarste sanctie in het 

Nederlandse jeugdstrafrecht. De PIJ-maat-regel betreft een langdurige vrijheidsbenemende 

behandelmaatregel voor jeugdigen die zich, onder invloed van een gebrekkige ontwikkeling of 

ziekelijke stoornis van de geestvermogens, schuldig hebben gemaakt aan een ernstig strafbaar 

feit. De PIJ-maatregel kan worden opgelegd als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de 

veiligheid van personen of goederen en in het belang wordt geacht van een zo gunstig 

mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op 

de vraag in hoeverre de behandeling in het kader van de PIJ-maatregel samenhangt met een 

verbetering wat betreft persoonskenmerken, gedrag en vaardigheden van de jeugdigen. Ook 

wordt onderzocht in hoeverre de behandeling samenhangt met factoren die relevant zijn voor 

recidive. Hiervoor zijn 178 PIJ-dossiers onderzocht van jeugdigen met een PIJ-maatregel die in 

de periode 2013-2016 de justitiële jeugdinrichting hebben verlaten. 

J.Reef e.a. (W-978946240608) oktober 2020                                 92 pag.    € 20,00 

 
Pleegrechten voor Kinderen - een onderzoek naar het realiseren van de rechten van 

kinderen die in het kader van een ondertoezichtstelling in een pleeggezin zijn geplaatst 

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de rechten van pleegkinderen. De 

Verenigde Naties hebben de Guidelines for the Alternative Care of Children verwelkomd, die 

verdere invulling geven aan de rechten van uit huis geplaatste kinderen uit het Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ingegaan wordt op betekenis van kinderrechten voor 

kinderen die in het kader van ondertoezichtstelling in pleeggezin wonen. Richt zich daarbij op 

vier belangrijke beslissingen in hun leven: de beslissing om het kind uit huis te plaatsen; de 

beslissing waar het kind komt te wonen; de beslissing met wie het kind omgang mag hebben 

en de beslissing waar het kind uiteindelijk op zal groeien. Onderzocht is of de nationale wet- 

en regelgeving over deze beslissingen in overeenstemming zijn met de rechten van het kind én 

of kinderen die rechten ook daadwerkelijk kunnen afdwingen. Op basis daarvan worden 

aanbevelingen gedaan voor verbetering van de rechtspositie van pleegkinderen in Nederland. 

K.v.d.Zon (B-9789462908420) oktober 2020                              448 pag.    € 65,00 

 
Report of the Kingdom of the Netherlands under article 44 of the Convention on the 

Rights of the Child (combined fifth and sixth periodic reports) 

Nederland rapporteert over naleving kinderrechten aan de Verenigde Naties. Nederland heeft 

de afgelopen jaren ingezet op het verbeteren van de zorg en bescherming van de jeugd, aldus 

de vijfjaarlijkse staatsrapportage van Nederland over de naleving van kinderrechten in 

Koninkrijk Nederland, die op 5 november 2020 is ingediend bij de Verenigde Naties. 

Min.v.Jeugdzaken, november 2020    112 pag.           GRATIS OP 2 PDF’s OP AANVRAAG 

 
Safeguarding Children's Rights in Immigration Law 

There are almost 50 million children who have migrated or who have been forcibly displaced. It 

is also reported that children form half the global refugee population and that many flee from 

http://www.childrensrightsobservatory.nl/


violence, conflict and insecurity. Children who are migrants or refugees often find themselves 

in a particular vulnerable position. This collection of scientific papers was presented at the 

conference of Leiden Law School, nov. 2018. Reflects the growing concern for children and 

children’s rights in immigration in academia and practice. Shows the diversity of issues related 

to immigration and children, including family reunification, detention, participation, human 

trafficking and the rights of siblings in the context of migration, as well as the significance of 

regional legal systems and infrastructures for protection of children on the move.  

M.Klaassen e.a.(I-9781780689494) januari 2020        290 pag.    € 81,75 

 

Samen Werken aan Feitenonderzoek - Een studie naar verbeterpunten voor participatie, 

kwaliteit van feitenonderzoek en rapportage 

Het feitenonderzoek in de jeugdbescherming vraagt om verbeteringen en daar zijn 

mogelijkheden voor. Daarbij is het belangrijk dat professionals en cliënten samenwerken op 

basis van zoveel mogelijk gelijkwaardigheid, ondanks het gedwongen karakter van die 

samenwerking. Dat blijkt uit deze studie uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut. 

Kritiek van ouders op de kwaliteit van het feitenonderzoek was aanleiding voor het Actieplan 

Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen, dat de gecertificeerde 

instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis in 2018 opstelden. Als 

onderdeel van dat plan is het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd goede en minder goede 

voorbeelden van feitenonderzoek te beschrijven. De onderzoekers spraken daarvoor met 

professionals, cliënten en beleidsmakers van organisaties uit de jeugdbeschermingsketen. 

B.Rijbroek e.a.(Ned.Jeugdinstituut) mei 2020  68 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wegwijs in de Jeugdwet 

Behandelt belangrijkste begrippen uit de Jeugdwet en voorzieningen op grond van Jeugdwet 

en andere wetten als Zorgverzekeringswet en Wet passend onderwijs. Daarnaast is er 

aandacht voor de algemeen bestuursrechtelijke aspecten van de Jeugdwet zoals wie 

belanghebbend zijn, welke procedure moet worden gevolgd, welke mogelijkheden van bezwaar 

en beroep. In de uitvoeringspraktijk rijzen vragen over het onderzoek en vooral over de eigen 

mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de burger. Behandelt verder  

modaliteiten van voorzieningen van jeugdhulp: natura of persoonsgebonden budget. Bespreekt 

toezicht en heroverweging van besluiten. Beschrijft in grote lijnen de uitvoeringspraktijk.  

W.Elferink (BP- 9789492952370) augustus 2020                                 182 pag.    € 49,95 

 

Wetgeving Jeugdrecht 

Handzaam werk waarin de belangrijkste jeugdwetgeving bij elkaar is gebracht. De eerste in 

2020 van deze vrijwel jaarlijkse jeugdwetten verzamelingen van diverse uitgevers. 

J.uit Beijerse (B-9789462907294) 5e dr. februari 2020     350 pag.    € 37,50 

 

                                                             

Studie naar de aanscherping van de rechtsgrond 'ernstig bedreigde ontwikkeling' voor 

oplegging van een ondertoezichtstelling (OTS) of gezagsbeëindigende maatregel en een 

toetsingskader voor kinderrechters. 

Nederlands Jeugdinstituut,mei 2020     80 pag.                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Worlds of Influence - Understanding What Shapes Child Well-being in Rich Countries 

Nederland komt net als in 2007 en 2013 als beste uit de bus als het gaat om het welzijn van 

kinderen tussen de 0 en 18 jaar.  Dat blijkt uit een door UNICEF uitgebracht rapport. 

UNICEF onderzocht de mentale en fysieke gezondheid van kinderen in de 41 meest welvarende 

landen. Er is ook gekeken naar de sociale vaardigheden van kinderen en hun lees- en 

rekenniveau. In het rapport ‘Report Card 16’  bezet Nederland de eerste plaats, gevolgd door 

Denemarken en Noorwegen. De Verenigde Staten, Bulgarije en Chili zijn de hekkensluiters. 

Unicef, september 2020      68 pag.                                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2019: 
 
Besluit Openbaarmaking Toezicht- en Uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en 

Jeugdwet 

Staatblad 2019-9 (15-01-19)  33 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

W.Bischot,C.Vernooij (v.Doorne) beknopte uitleg  2 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

de Wettelijke Kaders van de Jeugdbescherming   

https://www.unicef.nl/files/Report%20Card%2016%20UNICEF_3%20sept_2020.pdf
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z36E9
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60004Z36E9


 

Fundamental Rights and Best Interest of the Child in Transnational Families 

Focuses on the protection of children in cross-border situations. What are the fundamental 

rights of children in transnational families, what is in their ‘best interest’, and how can their 

rights be safeguarded? Examines solutions provided by both EU and international law to the 

questions raised by the increasing incidence of transnational families as regards the protection 

of minors. It covers both substantive and conflict-of-laws rules. Differences in the substantive 

family laws of Member States still prevent an effective protection of the child or its family unit. 

This includes cases of migration, asylum, forced marriage, kafalah, but also rainbow families. 

E. Bergamini,C.Ragni (ed.)(I-9781780686653) begin oktober 2019 380 pag.geb.    € 108,00 

 

Handleiding Jeugdrecht voor de Politiepraktijk 

Jeugdrecht en jeugdzorg zijn belangrijke terreinen voor de politiepraktijk. Maar juist op deze 

terreinen is het voor politie lastig om over alle relevante juridische informatie te beschikken. 

L.Janssen (S-9789012403658) 8e dr. januari 2019      104pag.   € 37,28 

 

Hervorming van het Jeugdstelsel  - privacy in overweging 

Handboek met helder betoog over de hoge complexiteit van de AVG in coherentie met de 

Jeugdwet. Integratie van beide wetten maakt een correcte toepassing zeer uitdagend. Het is 

geen sinecure om gelaagdheid en complexiteit van Europese en nationale wetgeving in kaart te 

brengen en om vast te stellen hoe normatieve kader voor verwerking van persoonsgegevens 

juridisch, op accurate en correcte wijze kan worden uitgevoerd. Leidt door alle onderdelen 

heen, van toeleidingsprocedure tot rechtspositie van belanghebbenden en van bezigen van de 

juiste terminologie en waarborgen van gegevensbeschermingsbeginselen tot risicogebaseerde 

maatregelen. Sluit aan bij de praktijk: juridische informatie met praktische voorbeelden, 

adviezen en best practices. Bevat transponeringstabel AVG- Wbp en wettekst AVG.  

H.Anane (W-9789462405561) november 2019    176 pag.    € 39,95 

 

Internationale Kinderontvoering (R & P - Personen- en Familierecht nr. 6) 

Wanneer is sprake van internationale kinderontvoering ? Hoe verloopt de teruggeleidings-

procedure via de Centrale autoriteit ? Komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe om te 

oordelen over een teruggeleidingsverzoek ? Hoe verloopt de teruggeleidingsprocedure bij de 

rechtbank en het hof Den Haag ? Wat staat partijen te wachten op een regiezitting ? Wanneer 

doet zich een weigeringsgrond voor en welke rol speelt het EVRM daarbij ? Welke 

mogelijkheden zijn er om een teruggeleidingsbevel in rechte af te dwingen ? Kan de rechter de 

teruggeleiding van het kind gelasten naar een specifieke locatie ? Kan de ontvoerende ouder 

worden veroordeeld in de proceskosten ? Een uniek uiterst actueel praktijkboek ! 

F.Ibili,A.Olland (red.( (K-9789013151084) november 2019    272 pag. geb.    € 49,50 

 

het Jeugddelinquentierecht in Vlaanderen                                           BELGISCH RECHT 

Na jaren discussies over modellen van jeugdbeschermingsrecht,herstelrecht en 

jeugdsanctierecht kwam het decreet van 15 februari 2019 betreffende het 

jeugddelinquentierecht tot stand. Het gaat om een apart systeem waarbij de jeugdrechter 

maatregelen (voorbereidende fase) en sancties (fase ten gronde) oplegt in functie van de ernst 

van het jeugddelict en andere criteria. Deze sancties zijn beperkt in tijd en zijn dus niet 

verlengbaar wegens bijvoorbeeld schoolverzuim of slecht gedrag van de minderjarige, maar 

kunnen wel worden ingetrokken of ‘verlicht’ door de jeugdrechter zelf, al dan niet na een 

evaluatieprocedure. De verantwoordelijkheid van de minderjarige wordt aangescherpt. Het 

parket beschikt over meer mogelijkheden om de zaak na overleg met de minderjarige en zijn 

advocaat af te handelen (zoals voorwaardelijk sepot en een ‘positief project’). Hoewel het 

decreet voor 16- en 17-jarigen zware sancties kent, zoals voor sommige misdaden een 

‘gesloten begeleiding’ voor maximaal zeven jaar, mogelijk gevolgd door terbeschikkingstelling 

tot tien jaar, bleef de uithandengeving behouden, en kan onder strenge voorwaarden het 

gewone strafrecht worden toegepast. 

B.De Smet (I-9789400010963) november 2019                             152 pag.    € 42,00 
 

Jeugdstrafrecht - beginselen, wetgeving en praktijk 

Jeugdstrafrecht niet wordt behandeld vanuit het systeem van de wet, maar vanuit de gang van 

zaken in de rechtspraktijk met bijvoorbeeld een ruime behandeling van de buitengerechtelijke 

afdoening door bureau Halt en het OM omdat het gros van de door jeugdigen gepleegde 

misdrijven in Nederland op deze manier wordt afgehandeld. Aparte hoofdstukken zijn gewijd 

aan de situatie op politiebureau, verblijf in de politiecel en de voorarrest en alternatieven in 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=de59707aae&e=2750f1af54
https://elsgestion-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h19f3916,4869603f,487975d8
https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=27e2783e95&e=7cc3622599


dat kader, vooruitlopend op de straf, met praktijkvoorbeelden en citaten uit de oorspronkelijke 

memorie van toelichting ter illustratie van de achtergrond van de huidige bepalingen. 

J. uit Beijerse (M-9789046609668) 4e uitg. maart 2019  304 pag.   € 43,00 

 

Jeugdwet–Wetgeving en Rechtspraak - editie 2019             JAARLIJKSE UITGAVE 

Tekst van Jeugdwet, Besluit Jeugdwet en Regeling Jeugdwet per 1-1-19. Per artikel is, voor 

zover relevant,officiële toelichting opgenomen, afkomstig uit de parlementaire geschiedenis. 

Jurisprudentie is zowel bij het artikel als in een thematisch hoofdstuk weergegeven,                                                                                  

N.Tielen,S.Vogels (K-9789013152302) januari 2019    356 pag.    € 35,75 

 

Kind en Recht - in filosofie, levensbeschouwing en verhalen 

Hoe denken we over kinderen en hun rechten ? Het internationale verdrag inzake de Rechten 

van het Kind (IVRK) werd in 1989 door de Verenigde Naties aangenomen. Het spreken in 

termen van rechten van kinderen lijkt betrekkelijk nieuw, maar al eerder werd er over 

kinderen en hun rechten gedacht. Auteurs met zeer verschillende achtergronden leveren 

filosofische en levensbeschouwelijke bijdragen en verhalen in relatie tot rechten van 

kinderen. Sleutelwoorden vormen de begrippen ouderlijke verantwoordelijkheid en autonomie 

van het kind. Beide begrippen zijn ijkpunten in het IVRK, maar komen ook als kernbegrippen 

voor in zowel de filosofische als de levensbeschouwelijke bijdragen.  

C.de Graaf(red.) (GARANT-9780 44136654) april 2019        360 pag.    € 32,50 

 

Kleine Gids Jeugdwet – editie 2019                                                    

beschrijft in begrijpelijke taal hoe de Jeugdwet in elkaar steekt. De lezer maakt kennis met 

zowel de grondbeginselen van de Jeugdwet als hun toepassing in de praktijk. De volgende 

onderwerpen komen aan bod: Jeugdwet op hoofdlijnen, betrokken partijen en taakverdeling, 

(toegang tot) jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, eisen aan 

jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, pleegzorg en gesloten jeugdhulp, 

rechtspositie van de jeugdige en zijn ouders, privacy en de behandeling van gegevens, 

waaronder informatie-uitwisseling, toezicht op en handhaving van de Jeugdwet. 

M.Simons (K-9789013153958) 2e dr. mei 2019     168 pag.    € 31,25 

 

Legitimiteit en Rechtswaarborgen bij Gesloten Plaatsingen van Kinderen - de externe 

rechtspositie van kinderen in gesloten jeugdhulp bezien vanuit kinder- en mensenrechten 

De overheid mag kinderen onder voorwaarden van hun vrijheid beroven met als doel ze op te 

voeden en te beschermen:‘gesloten jeugdhulp’ genoemd en geregeld in de Jeugdwet. Beoogd 

wordt om een kinder- en mensenrechtentoetsingskader op te stellen, waaraan de Nederlandse 

wet en de toepassing daarvan getoetst kan worden. Tevens biedt dit onderzoek inzicht in 200 

jaar historie van de legitimatie van gesloten uithuisplaatsingen. Verder zijn 586 rechterlijke 

uitspraken over een periode van 10 jaar (2008-2017) geanalyseerd. Hieruit blijkt dat een 

plaatsing vaak gebaseerd is op het inzetten van acute hulp in een situatie waarin niets anders 

mogelijk lijkt te zijn. Doorgaans wordt daarbij onvoldoende gekeken naar het doel van deze 

plaatsing en de vrijheidsbeperkingen die dit met zich meebrengt. Uit het onderzoek blijkt dat 

de legitimiteit van het op grote schaal toepassen van deze maatregel onder druk staat, met 

name omdat het nogal eens ontbreekt aan passende zorg. Aanbevelingen worden gedaan om 

de legitimiteit van gesloten uithuisplaatsingen te verbeteren, onder meer door middel van 

vernieuwing en verdieping van het juridische toetsingskader, verkorting van de maximale duur 

van een gesloten plaatsing en het bieden van meer keuzevrijheid aan de kinderrechter. 

M.de Jong-De Kruijf (B-9789462906006) maart 2019    528 pag.    € 42,50 

 
Monitoring Children's Rights in the Netherlands - 30 Years of the UN Convention on the 

Rights of the Child 

Pays tribute to the 30th anniversary of the CRC and includes a report on the rights of children 

in the Netherlands. Shows that there are significant concerns relating to discrimination, 

exclusion and disparities in the implementation of children’s rights in the Netherlands. Also 

demonstrates that there are reasons for concern with regard to the protection of children 

against violence, including child abuse and neglect. Children living in poverty are 

disproportionately affected by this. Children’s participation rights have increasingly received 

attention in the past years. At the same time, it is concluded that there are some persistent 

challenges, among others, in citizenship education, and that it is remarkable that the Dutch 

government has neither signed nor ratified the Optional Protocol to the Convention on a 

Communications Procedure. Also includes an in-depth study on the new European General 

Data Protection Regulation (GDPR) and its implications for children’s rights. 



T.Liefaard e.a.(Leiden UP-9789087283384) december 2019          128 pag.    € 29,50 

 
de Ongelijke Rechtspositie van Kinderen - een onderzoek naar de vaststelling van het 

Nederlanderschap van kinderen die zijn geboren uit polygame huwelijken  

De rechtspositie van kinderen die zijn geboren uit een polygaam huwelijk wordt hier 

vergeleken met de rechtspositie van kinderen die zijn geboren uit een buitenechtelijke relatie 

van een gehuwde man. Eerst wordt onderzocht wat de visie van de wetgever is op de 

rechtspositie van kinderen die uit deze twee ‘gezinsvormen’ zijn geboren. Vervolgens hoe de 

rechter deze visie van de wetgever heeft uitgewerkt in de rechtspraak. Na de vergelijking 

wordt in dit onderzoek antwoord gegeven op de vraag of het onderscheid dat wordt gemaakt 

tussen kinderen die zijn geboren uit een polygaam huwelijk en kinderen die zijn geboren uit 

een buitenechtelijke relatie van een gehuwde man objectief kan worden gerechtvaardigd in het 

licht van het discriminatieverbod uit artikel 14 EVRM. Deze vraag wordt ontkennend 

beantwoord. Een reden hiervoor is dat voor de handhaving van het polygamieverbod het niet 

noodzakelijk is erkenning te onthouden aan de familierechtelijke betrekking tussen kinderen 

die zijn geboren uit een polygaam huwelijk en hun vader. Nog een reden voor dit antwoord is 

dat rechters geen belangenafweging lijken te maken tussen de openbare orde en de belangen 

van het kind, terwijl artikel 8 EVRM een dergelijke belangenafweging wel vereist.  

D.Latrache (scriptie UvA) januari 2019    50 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Onvoldoende Beschermd, Geweld in de Nederlandse Jeugdzorg van 1945 tot Heden 

Kinderen die uithuisgeplaatst zijn, behoren in de eerste plaats veilig te zijn. Toch blijkt een 

aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of 

pleeggezinnen verbleven onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel 

geweld. Hoewel dit zeker niet voor iedereen geldt, beschouwen deze ex-pupillen hun 

bejegening als liefdeloos en zeer hard. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld 

onvoldoende ingegrepen. Dat schrijft de Commissie De Winter in haar schokkend eindrapport. 

M.de Winter, juni 2019   684 pag. (incl.sector & themastudies)  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Prenatale Kinderbescherming  -  de rechtsbescherming van de ongeborene en het 

zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw 

Wereldwijd wordt grote waarde gehecht aan de bescherming van de rechten van kinderen, 

voornamelijk vanwege hun kwetsbare en afhankelijke positie. De consensus ten aanzien van 

de noodzaak van kinderbescherming blijkt uit verscheidene nationale, Europese en 

internationale wetten en verdragen, als Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

Behandelt prenatale kinderbescherming: alle juridische mogelijkheden die rechtsbescherming 

bieden aan de ongeborene gedurende de zwangerschap. Onderzoekt in hoeverre nationale 

wetgeving erin voorziet om schade aan de ongeboren vrucht gedurende de prenatale fase te 

beperken of te voorkomen. Beschrijft wat prenatale kinderbescherming is, wat het belang 

ervan is en hoe de Nederlandse wetgever hierin voorziet. Brengt in kaart welke gedragingen 

van de zwangere vrouw schade aan de ongeborene kunnen veroorzaken en waar de schade uit 

kan bestaan, wat de rechtspositie is van de ongeborene en hoe deze zich verhoudt tot de 

rechtspositie van de zwangere vrouw. Bespreekt tot slot een aantal juridische maatregelen: 

kinderbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling, gezagsbeëindiging), gedwongen 

opname (WBOPZ), gedwongen medische ingreep (WGBO), tijdelijk huisverbod, gedrags- 

aanwijzing en stellen van schorsende voorwaarden in het kader van een voorlopige hechtenis. 

Deze worden – aan de hand van interviews met professionals – getoetst aan de praktijk. 

K.De Loo (C- 97d9088632471)  juni 2019    114 pag.    € 27,50 

 

de Strafbaarstelling van Sexting en Sexchatting  - seksuele vrijheid en seksuele 

bescherming van tieners 

Het op seksuele en seksualiserende wijze communiceren via internet (sexchatting) vormen een 

belangrijke bezigheid van tieners. De vraag is of sexting en sexchatting strafbaar moet worden 

gesteld, omdat deze fenomenen soms onderdeel zijn van seksuele dwang of intimidatie.  

Beantwoordt de vraag of en in hoeverre deze seksuele (uitings-)vrijheid van tieners door de 

overheid kan worden ingeperkt. Onderzoekt of sexting en sexchatting al onder reeds 

bestaande strafbaarstellingen vallen, zoals kinderpornografie, schennis der eerbaarheid, 

belaging, bedreiging en poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid. Het juridische 

kader is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind: kinderen moeten tegen 

deze risico’s worden beschermd. Keerzijde is dat de overheid zich te veel gaat mengen in het 

leven van (minderjarige) burgers. Kinderen hebben ook recht op bescherming van hun 

privéleven, dus ook hun correspondentie, en ze hebben het recht ‘inlichtingen en denkbeelden 

https://www.celsusboeken.nl/isbn/978-90-8863-247-1/


van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven’ – waaronder mogelijk ook 

seksuele uitingen vallen. Laveert tussen deze afwegingen en dilemma’s, en concludeert dat 

voor strafbaarstelling van sexting en sexchatting geen plaats is.  

J.Gouma (C-9789088632518) begin september 2019   82 pag.    € 25,00 

 

Toestemming voor Reizen met een Minderjarige naar het Buitenland - Authorisation 

Form for Travelling Abroad with a Minor 

Voor reizen naar buitenland met minderjarig kind is toestemming van de gezaghebbende 

ouder(s) verplicht. Koninklijke Marechaussee controleert aan de grens welke de gezagssituatie 

is en of er toestemming is van de gezaghebbende ouder(s). Vereiste toestemming van de 

gezaghebbende ouder(s) kan worden aangetoond met behulp van het toestemmingsformulier.  

       Het toestemmingsformulier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. 

Centrum Int. Kinderontvoering/Min v.Justitie, juli 2019   2 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

the Transnational Illegal Adoption Market - A Criminological Study of the German and 

Dutch Intercountry Adoption Systems 

The last half-century has witnessed the emergence of a transnational illegal market in 

adoptable children. Numerous cases have been uncovered whereby children from the Global 

South were purchased or kidnapped from their families or orphanages in order to meet the 

high demand for adoption among couples and individuals in the Global North. Provides a 

comprehensive criminological analysis of the phenomenon of child trafficking for adoption 

purposes. Illustrates the structure and organization of the illegal adoption market and 

uncovers and explains the criminogenic factors of the German and Dutch adoption system 

which encourage and facilitate the trafficking in adoptable children. Does not only explore the 

weaknesses of relevant national and international legal instruments on intercountry adoption, 

also unearths and explains adopters’ cultural attitudes, beliefs and perceptions that facilitate 

illegal practices within the intercountry adoption system.  

E.Loibi (B- 9789462369160) mei 2019      493 pag.    € 85,00 

 

Tijdschrift voor Jeugdrecht 

Hét tijdschrift voor de praktiserende jeugdrechtjurist. Doelstelling is de jeugdrechtjurist op een 

overzichtelijke manier te voorzien van kwalitatief hoogwaardige informatie over actuele 

(juridische) ontwikkelingen en daarbij tevens te verwijzen naar informatie aangeboden in 

andere producten. Uitgangspunt is dat de inhoud van de artikelen kwalitatief hoogwaardig is 

en dat de artikelen oplossingen of overzichten bieden voor de praktijk. Voor de artikelen geldt 

dat het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind telkens bron en ijkpunt is. 

Verschijnt 4x per jaar. Abonnementsprijs p.j. folio+ online € 175,00, online € 135,00 ex btw. 

 

the UN Convention on the Rights of the Child  - a commentary 

The United Nations Convention on the Rights of the Child is the most extensive and widely 

ratified international human rights treaty. This Commentary offers a comprehensive analysis of 

each of the substantive provisions in the Convention and its Optional Protocols on Children and 

Armed Conflict, and the Sale of Children, Child Prostitution and Pornography. It provides a 

detailed insight into the drafting history of these instruments, the scope and nature of the 

rights accorded to children, and the obligations imposed on states to secure the 

implementation of these rights. Draws on the work of the Committee on the Rights of the 

Child, international, regional, and domestic courts, academic and interdisciplinary analyses.  

J.Tobin (ed.) (OUP-9780198 262657)  april 2019  1872 pag. geb.    ca. € 385,00 

 

Zorg(e)loze Jeugd - multidisciplinair onderzoek naar een juridische grondslag voor de 

gedwongen bescherming van transitiejongeren 

Verwijst naar jongeren die zich ontworstelen aan de zorg die eigenlijk nog niet gemist kan 

worden. Centraal staan transitiejongeren. Dit zijn jongmeerderjarige residentiële zorgverlaters 

met complexe en meervoudige problemen, bij wie in verband met het onttrekken aan zorg de 

dringende noodzaak wordt gevoeld door hulpverleners om (ook) na het bereiken van de 

meerderjarigheid en na het vertrek uit de residentiële jeugdhulpverlening, zorg te verlenen. 

Een juridische grondslag voor voortgezette gedwongen bescherming wordt verondersteld 

noodzakelijk te zijn, maar deze is er momenteel niet of nauwelijks vanwege - onder meer - de 

beperkte mogelijkheden in het jeugdbeschermingsrecht. Naast een rechtswetenschappelijke 

analyse, bestaat het onderzoek uit een sociaalwetenschappelijke en medisch-

wetenschappelijke analyse van transitieproblematiek. 

R.de Jong (M-9789046609903) september 2019    480 pag.    € 50,00 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verschenen in 2018: 

 
the Age of Culpability  -  Children and the Nature of Criminal Responsibility 

Why be lenient towards children who commit crimes? Reflection on the grounds for such 

leniency is the entry point into the development of a theory of the nature of criminal 

responsibility and desert of punishment for crime. Argues that child criminals are owed lesser 

punishments than adults thanks not to their psychological, behavioural, or neural immaturity 

but, instead, because they are denied the vote. This conclusion is reached through accounts of 

the nature of criminal culpability, desert for wrongdoing, strength of legal reasons, and what it 

is to have a say over the law. To be criminally culpable is for one's criminal act to manifest a 

failure to grant sufficient weight to the legal reasons to refrain. The stronger the legal reasons, 

then, the greater the criminal culpability. Those who lack a say over the law have weaker legal 

reasons to refrain from crime than those who have a say. They are therefore reduced in 

criminal culpability and deserve lesser punishment for their crimes. Children are owed leniency 

because of the political meaning of age rather than because of its psychological meaning. This 

position has implications for criminal justice policy, with respect to, among other things, the 

interrogation of children suspected of crimes and the enfranchisement of adult felons. 

G.Yaffe (OUP-9780198803324) april 2018      256 pag. geb.   ca. € 42,00 

 
Best Interest of the Child-Assesments for Recently Arrived Refugee Children –

behavioural and children’s rights perspectives on decision-making in migration law 

De asielprocedure is voor recent gevluchte kinderen een moeilijk proces. Het migratierecht 

neemt de belangen van gevluchte kinderen onvoldoende serieus. Om dat te realiseren moet 

ook worden gekeken naar andere rechtsgebieden. Vooral getraumatiseerde kinderen kunnen 

vaak niet goed uitleggen waarom ze in Nederland veiligheid zoeken. De IND wil een coherent 

en consistent verhaal horen en dat is vaak te veel gevraagd voor deze kinderen. Er is nog 

weinig kennis beschikbaar over de manier waarop traumagerelateerde klachten doorwerken in 

het contact tussen kinderen en de IND. Dit onderzoek geeft daarvoor handvaten, zoals een 

kindvriendelijke interpretatie van de verhalen. Groningese onderzoek dissertatie. 

C.v.Os (9789403404875) juni 2018    274 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG             

 
Children and the Law in the Netherlands - a comparative introduction 

Brief introduction to the extensive field of Dutch juvenile law. Offers a concise account of some 

of the most relevant and most typical points in various legal fields, including aspects of child 

protection and juvenile justice, as well as features of family law such as parenthood, minority 

and parental authority, youth care and migration law. Various Dutch laws and regulations that 

are relevant to children are compared to corresponding laws and regulations in other countries. 

I.Weijers (B-9789462368552)  2e dr. april 2018     116 pag.    € 17,50 

 

Defence for Children – 2018 Jaarbericht Kinderrechten Nederland 

Bij minderjarige verdachten, voldoet Nederland nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. 

Jongeren moeten soms wel een jaar wachten op de interventie of alternatieve straf die de 

rechter oplegt, er wordt nog steeds standaard DNA-materiaal afgenomen bij minderjarigen en 

er worden nog steeds minderjarigen berecht via het volwassenstrafrecht. 

DFC (Unesco)  juni 2018                 52 pag.                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                   
 

International Human Rights of Children 

Explores the meaning and implementation of international children’s rights law, as laid down in 

the United Nations Convention on the Rights of the Child and related international and regional 

human rights instruments. Considers the application of international children’s rights at the 

national level and addresses key procedural and institutional matters concerning children’s 

rights implementation, including monitoring, complaints mechanisms, effective remedies, 

advocacy and international agenda-setting. Breaks new ground by analysing a wide range of 

international children’s rights issues from a legal perspective. Incorporates a comparative 

perspective on children’s rights law at the international, regional and domestic level and 

contains information on evidence-based strategies towards the implementation and 

enforcement of international children’s rights law. Analyses children’s rights law in the areas: 

implementation and enforcement; advocacy and standard setting; complaints and remedies; 



the child and the family; adoption; alternative care; protection from violence; civil rights of the 

child; economic, social and cultural rights; education; health; migration and refugees; children 

and the justice system; children with disabilities; deprivation of liberty; children’s rights and 

digital technologies; war and disaster; development goals and further contemporary issues. 

U.Kilkelly,T.Liefaard (ed.) (Springer-9789811041839) juli 2018   400 pag. geb.  ca. € 290,00 

 

Jeugdmonitor – Jaarrapport 2018 

Cijfers en statistieken jeugdhulp en jeugdbescherming. 

CBS (9789035721586) 30 november 2018    149 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Jeugdrecht  Begrepen 

Overzichtelijk praktijk- en studieboek in principe niet geschreven voor juristen maar toch… 

Bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft het personen- en familierecht. Deel 2 schetst het 

jeugdstrafrecht, inclusief het in 2014 ingevoerde nieuwe adolescentenstraffenstelsel. Deel 3 

beschrijft de organisatie van de jeugdhulp in de Jeugdwet en deel 4 schetst een aantal 

hoofdlijnen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

L.Janssen (B-9789462903883)  6e dr. juni 2018    346 pag.   € 35,00 

 
Jeugdrecht in de Praktijk 

Nieuw beknopt overzicht van de meest relevante juridische kwesties voor professionals die 

werken met kinderen en hun ouders. Allereerst behandelt het onderwerpen als ouderschap, 

minderjarigheid en ouderlijk gezag. Kennis daarvan is  onmisbaar om goed uit de voeten te 

kunnen met de daaropvolgende onderwerpen: jeugdhulp, kinderbescherming, jeugdstrafrecht, 

onderwijs, medische behandeling en vluchtelingen. De auteur is uiterst gerenommeerd. 

I.Weijers (SWP-9789088508462) september 2018     124 pag.    € 21,90 

 
Jeugdwet–Wetgeving en Rechtspraak - editie 2018             JAARLIJKSE UITGAVE 

Tekst van Jeugdwet, Besluit Jeugdwet en Regeling Jeugdwet. Bij de Jeugdwet en het Besluit 

Jeugdwet is per artikel, voor zover relevant, de officiële toelichting opgenomen, afkomstig uit 

de parlementaire geschiedenis. Bevat bovendien relevante uitspraken over de Jeugdwet. Deze 

jurisprudentie is zowel bij het artikel als in een thematisch hoofdstuk weergegeven,                                                                                  

N.Tielen,S.Vogels (K-9789013148299) januari 2018    ca. 285 pag.    € 33,00 

 
Praktijkpocket Jeugdwet -Tekst Jeugdwet en toelichting              verschijnt 2x per jaar 

De Praktijkpocket Jeugdwet verschijnt in beginsel twee keer per jaar. Naast de actuele 

wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. 

S.v.Cleef (Langhenkel-9789086351015) juni 2018   398 pag.    € 35,00 

 
Protecting Children in Armed Conflict 

Reviews the position of children in armed conflict by reference to the 'six grave violations' as 

identified by the UN Security Council. Analyses the protection offered by international 

humanitarian law, international criminal law and international human rights law, and also 

assesses the related adjudicative accountability mechanisms. The analysis concludes with a 

number of recommendations and proposals for reform, with a view to enhancing accountability 

and deterring future violations. Written as part of the Inquiry on Protecting Children in Conflict.  

S.Fatima (ed.) (Hart-9781509923038) september2018   600 pag.geb.  ca. € 162,00 

 
Voorlopige Hechtenis in het Nederlandse Jeugdstrafrecht (E.M.Meijers Reeks) - Wet 

en praktijk in het licht van internationale en Europese kinder- en mensenrechten 

Onderzoekt en analyseert functie, juridische inbedding en toepassingspraktijk van de 

voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht. Dit alles in het licht van het kinder- 

en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming. Hoe gaat 

dat in zijn werk? En in hoeverre worden daarbij de fundamentele kinder- en mensenrechten in 

ogenschouw genomen? Onderzoekt op unieke wijze het antwoord op deze complexe vragen. 

Het is de vrucht van tal van observaties bij verschillende rechtbanken, interviews met rechters, 

officieren van justitie, advocaten en professionals van de Raad voor de Kinderbescherming, 

jeugdreclassering en justitiële jeugdinrichtingen. Voor het eerst wordt een goed beeld 

geschetst van de positie die voorlopige hechtenis inneemt in het jeugdstrafrecht.  

Y v.d.Brink (K-9789013146837) begin februari 2018             800 pag.    € 60,00 

 



---------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2017 : 
 
de Bijzondere Curator – stem voor het kind in het recht 

De bijzondere curator is geen spreekbuis van het kind, maar dient wel de stem van het kind op 

een objectieve wijze in de juridische procedure naar voren te kunnen brengen. Het is de 

rechter die uiteindelijk de knoop moet doorhakken, maar daartoe moet de rechter wel 

beschikken over alle noodzakelijke informatie, dus ook de informatie van het kind. Het is dus 

een belangrijke taak die de bijzondere curator in het recht moet uitoefenen en daarom is een 

juiste houding en invullen van zijn taak essentieel. Ook aandacht is besteed aan de juridische 

kaders waarbinnen de bijzondere curator opereert. Daarin liggen namelijk zijn mogelijkheden 

maar ook beperkingen. Verder wordt, om een wat breder beeld te schetsen van de bijzondere 

curator, tevens het in het internationale recht verankerde grondrecht van het kind om te 

worden vertegenwoordigd in een juridische procedure besproken.  

P.Vlaardingerbroek e.a.(SWP-9789088507656) juni 2017  144 pag.    € 24,90 

 
Children and the Law in the Netherlands – a comparative introduction 

Gives a very brief introduction to the extensive field of Dutch juvenile law. Offers a concise 

account of some of the most relevant and most typical points in various legal fields, including 

aspects of child protection and juvenile justice, as well as features of family law such as 

parenthood, minority and parental authority, youth care and migration law. Various Dutch laws 

and regulations that are relevant to children are compared to corresponding laws and 

regulations in other countries. 

I.Weijers (B-9789462367395) maart 2017      109 pag.    € 17,50 

 
UITERST ACTUEEL OOK IN NEDERLAND (KINDERPARDON NOG NIET IN DE WET GEREGELD !) 

Children's Rights and Refugee Law - Conceptualising Children Within The Refugee 

Convention 

Children are largely invisible in historical and contemporary refugee law. Furthermore, there 

has been very limited interaction between the burgeoning children’s rights framework, in 

particular the Convention on the Rights of the Child (CRC), and the 1951 Convention relating 

to the Status of Refugees (Refugee Convention). This book explores the possibility of a 

children’s rights approach to the interpretation of the Refugee Convention and within that what 

such an approach might look like. In order to construct a children’s rights approach, the 

conceptualisations of children outside the legal discipline, within international children’s rights 

law and then within refugee law and refugee discourse are analysed. The approach taken is 

socio-legal and comparative in nature and the suitability of the Refugee Convention as a 

framework for the interpretation of child claims is examined. Analyses to what extent the 

Refugee Convention is capable of dealing with claims from children based on the modern 

conceptualisation of children, which is underscored by two competing ideologies: the child as a 

vulnerable object in law to be protected and the child as subject with rights and the capacity to 

exercise their agency. The influence each regime has had on the other is also analysed. The 

work discusses how a children’s rights approach might improve outcomes for child applicants. 

S.Arnold (Routledge-9781138052710) augustus 2017 208 pag. geb.    ca. € 130,00 

 
Invisible Bars - The impact of having a criminal record on young adults’ position in the labour 

market 

The emergence of a culture of control has led to rapid growth in the use of criminal-record 

screening in many Western-European societies over the last two decades. In the Netherlands, 

the number of screenings performed each year skyrocketed to almost one million. It is, 

therefore, salient that qualitative empirical evidence on the effects of criminal record-based 

employment restrictions is still absent. Invisible bars aims to fill this gap: it is designed to 

provide a subjective perspective of how having a criminal record impacts the process of re-

entry into society, particularly into the labour market, for young adults. This study is based on 

the lived experiences of 31 young adults having a criminal record, aged between 16 and 30, 

who were followed during their process of reintegration into the labour market for average 

periods of six to eighteen months. In addition, interviews with professionals and parents 

involved in their re-entry process offer in-depth insight in this process. These actual 

experiences provide a thorough understanding of how crime, employment and reintegration 

are related. By offering real-life stories of young adults' strategies of dealing with the stigma of 

a criminal record, and the influences on their position in the labour market, is it impossible to 



ignore the counterproductive effects of increasingly widespread criminal-record screening.   

E.Kurtovic (B-9789462367722)  december 2017     270 pag.    € 59,00 

 
Jeugdbeschermingsrecht in Hoofdlijnen                                        BELGISCH RECHT 

Jeugdbeschermingsrecht is een lappendeken van normen uit diverse vakgebieden: 

straf(proces)- recht, familierecht, internationaal recht, welzijnsrecht en administratief recht. 

De auteur filtert daaruit de onderwerpen die relevant zijn voor de praktijk en bespreekt ze in 

een overzichtelijke structuur, zonder langdradige passages over abstracte begrippen. 

Alle recente wetgeving is in het boek opgenomen, zoals de Salduz-bis wet van 21 november 

2016, die nieuwe regels bevat over bijstand van een advocaat voorafgaand aan en tijdens 

verhoren. De meeste aandacht gaat uit naar strafprocedures: de minderjarige in een 

verontrustende situatie , de minderjarige als benadeelde van een misdrijf, de minderjarige als 

verdachte van een ‘als misdrijf omschreven feit’ , administratieve sanctierecht voor 

minderjarigen en maatregelen tegen de ouders (bv. ontzetting uit het ouderlijk gezag). Ook 

enkele burgerlijke procedures komen aan bod, zoals de dwangopname van kinderen in de 

psychiatrie, terugkeer van een kind dat naar een ander land is ontvoerd (Brussel 

IIbis Verordening en wet 5 mei 2014), het tijdelijke huisverbod , verblijfsregeling van 

minderjarigen na scheiding van hun ouders  en het statuut van pleegzorgers. 

B. De Smet (I-9789400008670)  3e dr. september 2017        500 pag.     € 95,00 

 
Jeugdstrafrecht - beginselen, wetgeving en praktijk 

Jeugdigen tot 18 jaar hebben, ongeacht van welk feit ze worden verdacht, recht op een 

behandeling volgens aparte procedures waarbij speciaal daarvoor aangestelde autoriteiten zijn 

betrokken en, na veroordeling, op aparte op opvoeding gerichte jeugdsancties. Deze 

jeugdsancties kunnen ook worden toegepast op jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar. Het 

jeugdstrafrecht niet wordt behandeld vanuit het systeem van de wet, maar vanuit de gang van 

zaken in de rechtspraktijk met bijvoorbeeld een ruime behandeling terug van de 

buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en het Openbaar Ministerie omdat het gros van 

de door jeugdigen gepleegde misdrijven in Nederland op deze manier wordt afgehandeld. Ook 

zijn er aparte hoofdstukken gewijd aan de situatie op het politiebureau c.q. het verblijf in de 

politiecel en de fase van het voorarrest en alternatieven in dat kader, vooruitlopend op de straf 

met vele praktijkvoorbeelden en citaten uit de oorspronkelijke memorie van toelichting ter 

illustratie van de achtergrond van de huidige bepalingen. 

J. uit Beijerse (M-9789046609095) 3e uitg. november 2017  307 pag.   € 34,00 

 
Jeugdstrafrecht - in internationaal perspectief 

Dit is het tweede deel van een driedelige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke 

reacties daarop. Deel 1 gaat over jeugdcriminaliteit, deel 3 over justitiële interventies voor 

jeugdigen. Jeugdstrafrecht biedt een degelijke inleiding in de centrale leerstukken van het 

jeugdstrafrecht, maar kijkt daarbij ook naar de toepassing en blikt over de grenzen. Het biedt 

een combinatie van typisch juridische kennis en een sociaalwetenschappelijke invalshoek. 

I.Weijers (B-9789462367487) 4e dr.oktober 2017   ca. 400pag.    € 44,50 

 
Richtlijn en Kader voor Strafvordering Jeugd en Adolescenten  

Deze aanwijzing bevat de uitgangspunten voor de behandeling van strafzaken jeugd en de 

toepassing van het adolescentenstrafrecht. Tevens bevat deze beleidsregel de strafmaten voor 

Halt-afdoeningen en richtlijnen voor strafvordering voor de afdoening van jeugdzaken.   

Staatscourant 2017, 68077 (29-11-2017)  20 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Strafrecht te-recht?! Een oriënterende studie naar de inzet van het jeugdstrafrecht voor de 

handhaving van de leerplicht 

De Leerplichtwet bepaalt dat leerplichtige jeugdigen van twaalf tot achttien jaar strafbaar zijn 

als zij te vaak van school verzuimen. Wanneer het optreden van de leerplichtambtenaar en 

aangeboden jeugdhulpverlening geen zoden aan de dijk zetten, wordt een strafrechtelijk 

traject in gang gezet. Een Halt-straf en een OM-afdoening behoren tot de mogelijkheden. 

Uiteindelijk kunnen schoolverzuimers zich ook voor de rechter moeten verantwoorden voor 

hun spijbelgedrag. In deze masterscriptie is vanuit verschillende perspectieven gereflecteerd 

op deze strafrechtelijke handhaving van de leerplicht, met in het bijzonder aandacht voor de 

rechtspraktijk. Onderzocht is in hoeverre de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving 

van de leerplicht te rechtvaardigen is. Daarnaast is bekeken of het in lijn is met en voldoende 

uitvoering geeft aan de rechten die jeugdigen aan het Internationaal Verdrag inzake de 

http://www.jeugdcriminaliteit.com/index_bestanden/Page1088.htm


Rechten van het Kind ontlenen. Aan de hand van interviews met leerplichtambtenaren, 

parketsecretarissen, een officier van justitie en kinderrechters is een beeld geschetst van de 

percepties en ervaringen van professionals. Geconcludeerd wordt dat dit strafrechtelijke 

handhavingsuitgangspunt heroverweging verdient, omdat het discutabel is of jeugdstrafrecht 

de meest rechtvaardige, passende en doeltreffende reactie biedt op schoolverzuim.    

D.v.Weerden (Univ.Leiden) september 2017   85 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2016: 
 

the Child’s Interests in Conflict  

Addresses one of the most pressing issues of any multicultural society, namely the conflicting 

demands on children from minority groups or children born to parents of different cultural or 

religious backgrounds. What the family considers to be in the child’s best interests and welfare 

in the studied situations is not shared by society at large. Each guided by faith, culture and 

tradition, society views the child to be exposed to a significant harm or risk of harm if certain 

traditions are followed, whereas in contrast the parents believe that their child is harmed or in 

harm’s way if that tradition is not respected. Focusing primarily on Europe, the contributions in 

this book, written by internationally leading experts and with a interdisciplinary element, 

address situations of conflict regarding the child’s upbringing and education in general, the 

shaping of the child’s cultural or faith-based identity, underage marriages, circumcision of 

boys, the role of faith and culture in society’s placements of children outside the care of their 

family, and the role of faith in cross-border child abduction and disputes over parental 

responsibilities. Attention is paid to the case law of the European Court of Human Rights and to 

less well-known national case law, as well as to recent national legislation, all of which show 

not only the complexity of the issues discussed but also the differing ways multicultural 

challenges are dealt with. 

M.Jänterä-Jareborg (I-97817890683461) januari 2016   306 pag.    € 58,00 

 

de Jeugdprofessional in Ontwikkeling 

Met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeentelijke regie ontstaat een nieuw stelsel – en 

dus ontstaan vragen. Hier actuele informatie over: rol van de gemeente,verantwoordelijkheden 

van de betrokken professionals en inhoud van de transformatiethema’s. 

M.Berk e.a. (red.) (K-9789013135862) 2e dr. juni 2016   ca. 450 pag.    € 56,00 

 

Jeugdrecht en Jeugdhulp 

Zeer uitvoerige systematische beschrijving van de diverse onderdelen van het jeugdrecht en 

het recht inzake de jeugdzorg en de jeugdhulp. Geschreven als studieboek, maar goed 

bruikbaar in de praktijk mede omdat de nieuwe edities van andere werken maar uitblijven. 

M.Bruning e.a. (R-9789035248663) 8e dr.  april 2016  928 pag.    € 71,50    

 

Jeugdwet–Wetgeving en Rechtspraak - editie 2016             JAARLIJKSE UITGAVE 

Onmisbaar hulpmiddel in uw dagelijkse praktijk met wetgeving, toelichting en nadere 

regelgeving, bijgewerkt tot 01-09-16,en met de relevante rechtspraak, gesorteerd op thema.    

Niet alleen is de wettekst van de Jeugdwet is artikelsgewijs opgenomen, maar per artikel ook  

ook de relevante stukken uit de parlementaire toelichting aan. Ook alle bijbehorende algemene 

maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen zijn hier opgenomen.  

N.Tielen,S.Vogels (K-9789013140019) september 2016    ca. 280 pag.    € 32,50 

 

Kinderrechten 

Op 22 september is door het VN-Kinderrechtencomite in Genève de "General Comment on 

Public Budgeting for Children's Rights" aangenomen. Deze General Comment nr. 19 is een 

gezaghebbende interpretatie van het VN-Kinderrechtenverdrag en het allereerste officiële VN-

document dat gedetailleerde richtlijnen aan overheden geeft over hun wettelijke verplichting 

om te investeren in het realiseren van kinderrechten. Het VN-Kinderrechtencomité benadrukt 

dat prioriteit geven aan kinderrechten in budgetten, op nationaal en regionaal niveau, zoals 

vereist wordt door het VN-Kinderrechtenverdrag van belang is. Het budgetteren van 

kinderrechten draagt niet alleen bij tot de realisatie van deze rechten, maar het zorgt op lange 

termijn voor een positieve impact op economische groei, duurzame en inclusieve ontwikkeling 

en sociale cohesie. In de General Comment staan concrete aanbevelingen over de manier 



waarop Staten moeten zorgen voor voldoende, eerlijke en efficiënte mobilisatie van (financiële) 

middelen voor o.a. gezondheid, voeding, onderwijs en bescherming van kinderen. 

De General Comment geeft voor kinderrechtenorganisaties zoals Defence for Children een 

handvat om de overheid te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor beleid ten aanzien van 

kinderrechten en daar ook budget voor vrij te maken. 

United Nation : General Comment nr. 19     23 pag.     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

de Pedagogische Benadering van de Jeugdrechtspleging- Liber Amicorum Ido Weijers 

Aangeboden aan Ido Weijers bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Jeugdbescherming aan 

de Universiteit Utrecht. Bevat bijdragen van wetenschappers en professionals uit de praktijk op 

de 2 verschillende terreinen van de jeugdrechtspleging: jeugdstrafrecht en jeugdbescherming. 

Aansluitend bij het werk van Weijers ligt de focus op (de grenzen van) overheidsoptreden in 

het leven van kinderen en gezinnen, op de pedagogische benadering in het jeugdstrafrecht en 

in de jeugdbescherming en op de aanpak van en omgang met delinquente jeugdigen, waarbij 

bijzondere aandacht is voor het proces van stoppen met criminaliteit. In dit boek wordt de 

verbinding gezocht tussen wetenschap en praktijk: door een interdisciplinair gezelschap van 

wetenschappers en professionals uit de praktijk wordt gereflecteerd op het werk van Weijers. 

K.Hepping e.a. (red.) (B-9789462366834) juni 2016   210 pag.    € 39,95 

 

Rotjeugd - een pedagogisch perspectief op straffen en beschermen 

Is 'het belang van het kind' een toverformule of stelt deze notie echt iets voor? Mogen dodelijk 

zieke kinderen zelf beslissen over beëindiging van hun leven? Vanaf welke leeftijd is het 

redelijk om kinderen voor de strafrechter te brengen? Bestaan er aparte regels voor het 

verhoor van kinderen? In deze bundel gaat hoogleraar Jeugdbescherming Ido Weijers in op 

deze en nog veel meer vragen. Hiermee neemt hoogleraar Jeugdbescherming Ido Weijers 

afscheid van de Universiteit Utrecht. Rotjeugd bevat een selectie van zijn publicaties die in de 

afgelopen twintig jaar zijn verschenen in Nederlandse en buitenlandse vaktijdschriften en 

bundels. De rode draad door de achttien hier samengebrachte essays is de reflectie op de 

grondslagen van jeugdstrafrecht en kinderbescherming, van een opstel uit 1998 over de 

rechtvaardiging van straf in de opvoeding tot een stuk over de pedagogische opgaven van de 

jeugdstrafzitting van tien jaar later, en van een bijdrage aan de discussie over 'de 

pedagogische tik' in 2005 tot een kritische bespreking van recente voorstellen voor verplichte 

anticonceptie en gedwongen keizersnee. 

I.Weijers (SWP-9789088506772) juni 2016   240 pag.    € 28,50 

 

Sturen zonder Schuren - de rollen van cliënt, hulpverlener en overheid in de jeugdhulp 

In 2015 heeft de Jeugdwet het stelsel van de jeugdhulp ingrijpend veranderd. Dit proefschrift 

behandelt de positie van de cliënt in de jeugdhulp. Staat de cliënt centraal, dat wil zeggen 

heeft hij keuzen in de aangeboden hulp en is deze van goede kwaliteit? Daartoe worden de 

relaties tussen cliënt, hulpverlener en overheid onderzocht. 

B.Bröcking (W-9789462403109) juli 2016  298 pag.    € 34,95 

 

Trajecten van Minderjarigen met Psychische Problemen gevolgd door de 

Jeugdrechtbank                                                                               BELGISCH RECHT 

Brengt de hulpverleningstrajecten in kaart van minderjarigen met psychische problemen 

gevolgd door de jeugdrechtbank. Hiervoor werd een uitgebreide dossierstudie op de 

jeugdrechtbank in Gent uitgevoerd. Daarbij blijken onstabiele trajecten, anders dan verwacht, 

eerder de uitzondering dan de regel. Slechts een minderheid van de minderjarigen doorloopt 

onstabiele trajecten, die zich kenmerken door een hoog aantal trajectveranderingen en de 

afwezigheid van stabiele perioden. Er zijn verschillende factoren voor deze onstabiliteit, zo 

blijkt uit dit onderzoek: het profiel van de minderjarige, de hulpverleningssector, het gebrek 

aan hulpverlening en zelfs de verslaggeving in de dossiers op de jeugdrechtbank. Op basis van 

de bevindingen uit dit onderzoek, geeft de auteur concrete aanbevelingen voor de 

jeugdhulpverlening, en in het bijzonder voor het beleid, hulpverleners en jeugdrechters. 

S.Merlevede (M-9789046608272) september 2016      185 pag.   € 29,95 

 

Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen? - Onderzoek naar de juridische 

mogelijkheden voor (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na kinderbescherming 

Jaarlijks verlaten naar schatting enkele honderden kwetsbare jongvolwassenen de 

kinderbescherming. In de praktijk bestaan zorgen om deze jongvolwassenen die na afloop van 

een kinderbeschermingsmaatregel over onvoldoende capaciteiten beschikken om geheel 

zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Centraal staat hoe het bestaande juridische 



instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 

tot 23 jaar eruit ziet en in hoeverre het mogelijkheden biedt om kwetsbare jongvolwassenen 

uit de kinderbescherming te blijven begeleiden of behandelen na het bereiken van de 

meerderjarigheid. Verschaft tevens een antwoord op de vraag of dit juridisch instrumentarium 

en de toepassing daarvan in de praktijk aanleiding geeft tot voorstellen tot aanpassing. 

M.Bruning e.a.(W-9789462403512) december 2016   188 pag.    € 24,95 

 

Wetgeving Jeugdrecht 

Het Nederlandse jeugdrecht overschrijdt de grenzen van verschillende rechtsgebieden (het 

strafrecht, het civiele recht en het staats- en bestuursrecht), maar wordt ook bestudeerd en 

gehanteerd door (aankomende) professionals buiten het recht, zoals pedagogen, psychologen 

en criminologen. Mede daarom was er in de praktijk behoefte aan een handzaam werk waarin 

de belangrijkste jeugdwetgeving bij elkaar is gebracht. De geselecteerde jeugdwetgeving 

wordt overzichtelijk gepresenteerd in zes rubrieken: verdragen, gezag en jeugdbescherming, 

jeugdhulp, leerplicht en schoolverzuim, jeugdstraf(proces)recht en justitiële jeugdinrichtingen. 

Ten opzichte van eerdere uitgaven zijn er vele herzieningen doorgevoerd, waarvan die van de 

kinderbeschermingsmaatregelen, de invoering van de Jeugdwet en de wijzigingen in het 

jeugdstrafrecht door de Wet adolescentenstrafrecht de belangrijkste zijn. Deze bundel is 

gebaseerd op de geldende regelgeving van begin december 2015. 

J.uit Beijerse,C.Forder(red.) (B-9789462901728) januari 2016  356 pag.    € 29,00 

------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2015: 
 

“Carte Blanche” voor Medische Dwangbehandeling in de Gesloten Jeugdhulp ? 

In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie wordt 

onderzocht of de regeling voor dwangbehandeling in de Jeugdwet met voldoende 

rechtswaarborgen omkleed is. Eerst wordt onderzocht welke minimale rechtswaarborgen 

worden gehanteerd in het internationale recht. Daarna wordt gekeken welke mogelijkheden 

het Nederlandse recht kent voor gedwongen medische behandeling van minderjarigen. Het 

blijkt dat Wet bopz en Bjj een uitgebreider systeem van waarborgen kennen dan de Jeugdwet. 

L.Herben (Univ. Leiden)  2015    77 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Internationale Kinderontvoering - de uitvoeringspraktijk van inkomende zaken in 

Nederland, Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland 

Dit onderzoek evalueert de huidige uitvoeringspraktijk van inkomende zaken internationale 

kinderontvoering in Nederland en plaatst deze in een rechtsvergelijkend perspectief. Sinds 

2009 heeft een aantal belangrijke wets- en beleidswijzigingen plaatsgevonden in het kader van 

de procedure bij inkomende zaken internationale kinderontvoering. De vraag die centraal staat 

in dit onderzoek luidt: Worden de recente wijzigingen uitgevoerd zoals beoogd en hoe 

verhoudt zich de Nederlandse uitvoeringspraktijk ten opzichte van de uitvoering in andere 

landen met een vergelijkbaar stelsel? Het onderzoek richt zich niet alleen op de vraag hoe de 

procedures feitelijk verlopen, maar ook hoe de huidige uitvoeringspraktijk wordt ervaren door 

alle betrokken partijen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre er knelpunten zijn. Naast een 

nationale evaluatie, vindt een rechtsvergelijking plaats met Engeland & Wales, Zweden en 

Zwitserland om te bezien hoe de Nederlandse uitvoeringspraktijk zich verhoudt tot de 

uitvoeringspraktijk in deze landen. 

M.Jonker e.a. (B-9789462901469) november 2015    208 pag.    € 49,00 

 

Jeugdwet – Tekst & Toelichting. 2e druk 

Per wetsartikel zijn de relevante teksten uit kamerstukken opgenomen en door de auteur van 

commentaar voorzien met betrekking tot interpretatie van de wettekst. Deze tweede druk gaat 

uit van de actuele versie van de Jeugdwet en heeft alle inhoudelijke wijzigingen die sinds de 

eerste druk van deze uitgave verscheen in augustus 2014, verwerkt. Tevens zijn het Besluit 

Jeugdwet, Invoeringswet Jeugdwet en de Regeling Jeugdwetopgenomen. Om een goed beeld 

te krijgen van de taak die gemeenten op zich hebben gekregen, is in dit boek de parlementaire 

geschiedenis van de afzonderlijke artikelen en de wet als geheel overzichtelijk gebundeld.  

E.Huisman (red.) (BP-9789491930430) 2e dr. december 2015  496  pag.    € 49,50 

 

Jeugdwet – Tekst & Toelichting –ed. 2015.1 



Bevat de tekst van de Jeugdwet met bijbehorende toelichting. Per wetsartikel is, voor zover 

relevant, de officiële toelichting opgenomen, afkomstig uit de parlementaire geschiedenis. 

Verder is een overzicht opgenomen van nadere regelgeving die op de Jeugdwet is gebaseerd. 

N.Tielen,N.Jacobs  (red.) (K-9789013130492)  maart 2015    € 31,70 

 
Kleine Gids Jeugdwet - 2015 

De nieuwe Jeugdwet betekent een ingrijpende wijziging in de zorg voor jeugdigen. Ouders en 

jeugdigen krijgen vanaf 1 januari 2015 in veel gevallen te maken met de gemeente.  

Beschrijft in begrijpelijke taal hoe de Jeugdwet in elkaar zit. De volgende onderwerpen komen 

aan bod: toegang tot jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 

jeugdreclassering, rechten en plichten van de jeugdige en zijn ouders, partijen in het 

jeugdveld, regels over gegevensverwerking en privacy, toezicht en handhaving Jeugdwet. 

M.Simons (K-9789013130522)  april 2015    120 pag.    € 24,99 

 
the Status of Children Arising from Inter-Country Surrogacy Arrangements 

Through a comparative review of eight legal systems, this book examines the legal aspects of 

parenthood and nationality following inter-country surrogacy arrangements and the influence 

of European and international human rights law on the determination of parentage, the 

establishment of nationality and the prevention of statelessness as well as identity rights, 

continuation of relationship rights and, more broadly, child protection. This research considers 

whether national laws on parenthood and the establishment of nationality sufficiently protect 

the interests of surrogate-born children and the parties to a surrogacy arrangement in 

accordance with identifiable standards under European and international human rights law. 

Soft law and hard law recommendations are provided to protect the interests of these children. 

M.Wells-Greco (E-9789462366121) november 2015    594 pag.    € 90,00 

 
Tekst & Toelichting Jeugdwet –ed. 2015 

Als gevolg van de invoering van de Jeugdwet worden gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk 

voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals hulp voor jongeren met een 

verstandelijke beperking, jeugd-ggz en gesloten jeugdzorg. De Jeugdwet wordt toegelicht op 

grond van de wetsgeschiedenis.  

G.Verberne,N.Korstenbroek (red.) (S-9789012395090) maart 2015   664 pag.    € 39,00 

 

Tekstuitgave Jeugdwet – inclusief onderliggende regelgeving 

Met ingang van 1 januari 2015 is het stelsel van ondersteuning, hulpen zorg bij opgroei- en 

opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen ingrijpend gewijzigd. Gemeenten 

zijn op grond van de Jeugdwet bestuurlijk en financieel verantwoordelijk geworden voor alle 

jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de 

organisatie van de advies- en meldpuntenhuiselijk geweld en kindermishandeling. Met de 

Jeugdwet kunnen gemeenten een regierol vervullen waar het jeugdhulp betreft en kandoor 

intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp de inzet van complexere (en duurdere) 

hulp worden verminderd. Tegelijkertijd is een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op 

een wettelijk rechtop zorg naar een stelsel op basis van een voorziening en plicht voor 

gemeenten (de jeugdhulpplicht). Bevat de teksten van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet,de 

Regeling Jeugdwet en nagenoeg alle overige op de Jeugdwetgebaseerde regelgeving zoals 

deze luidden op 1 januari 2015. Aan de hand van de inhoudsopgave vindt u snel de juiste 

wetgeving. De toegevoegde margeteksten geven een korte duiding van de betreffende 

bepalingen en helpen bij het raadplegen van de artikelen. 

R.Buitenhuis (red.) (B-9789462900684)  mei 2015   260 pag.    € 20,00 

 

de Toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het Belang 

van het Kind 

Per jaar worden &lsquo;enkele schoolklassen kinderen&rsquo; vanuit en naar Nederland 

ontvoerd. Zij worden niet meegenomen door een onbekende, maar veelal door hun eigen 

moeder of vader. Wereldwijd gaat het jaarlijks om duizenden kinderen. Om internationale 

ontvoering van kinderen tegen te gaan, is in 1980 het Haags Kinderontvoeringsverdrag in het 

leven geroepen. In dit boek wordt onderzocht in welke mate recht wordt gedaan aan het 

belang van het kind bij de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Voornamelijk 

wordt onderzocht hoe dit Verdrag in Nederland wordt toegepast. Ingegaan wordt op de 

achtergrond en totstandkoming(sgeschiedenis) van het Verdrag (deel I); de wijze waarop het 

Verdrag in Nederland wordt toegepast (deel II); de toepassing van het Verdrag vanuit een 



internationaal perspectief (deel III); en op ervaringen van kinderen en ouders die te maken 

hebben gehad met internationale kinderontvoering (deel IV). Ten slotte wordt in deel V van dit 

onderzoek een conclusie getrokken en worden aanbevelingen gedaan. 

G.Ruitenberg (B-9789462901407) oktober 2015   726 pag.    € 95,50 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2014: 
 
Children's Rights in Intercountry Adoption  - A European Perspective 

European jurisdictions play a central role in intercountry adoption, both as countries of origin 

for children being placed, and as receiving countries. Of the approximately 30,000 children 

involved in intercountry adoption per year worldwide, around one-third come from European 

jurisdictions. The question that this book aims to answer is very simple: how can we best 

protect the rights of these children? Using the United Nations Convention on the Rights of the 

Child and the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of 

Intercountry Adoption as the foundation for analysis, this book provides an examination of the 

application of children’s rights in the field of intercountry adoption. It uses European 

jurisdictions as examples of both good and bad practice in order to illustrate the issues that 

arise in the practical implementation of these principles.   

The book covers in detail the following issues:place of intercountry adoption within the 

domestic system, applicability of intercountry adoption as a child protection mechanism,  

conditions for parental consent to intercountry adoption, mechanisms used to prevent the 

illegal trafficking of children,participation of the adopted child in the decision-making process, 

right of the child to obtain information concerning biological parents, eligibility of prospective 

adopters, the support necessary for a successful adoptive placement. 

C.Fenton-Glynn (9781780682280) november 2014     254 pag.    € 67,00 

 
Jeugd & Recht 

De tiende druk van dit boek is in overeenstemming gebracht met recente ontwikkelingen op 

het terrein van het jeugdrecht, de jeugdbescherming en de jeugdhulpverlening. Geeft 

overzicht van de geldende bepalingen van jeugdrecht, jeugdbescherming en 

jeugdhulpverlening. Uitgangspunt is het 'probleemloze' kind. Bijzondere zorg is nodig als dat in 

moeilijkheden komt. Hieraan en aan de juridische status van deze kinderen besteden de 

auteurs, aparte aandacht. De justitiele jeugdzorg, het civiele kinderrecht, het jeugdstrafrecht 

en het jeugdstrafprocesrecht komen aan de orde. Ook de niet-justitiele, vrijwillige 

hulpverlening wordt uitvoerig behandeld. Geeft ook informatie over het internationale 

jeugdrecht en de rechtsposities van kinderen in etnische minderheden. In deze druk zijn veel 

wijzigingen aangebracht; twee hoofdstukken zijn herschreven.  

A.v.d.Linden e.a. (9789036805117) 10e dr. maart  2014                     337 pag.    € 36,00 

 

Jeugdwet – Tekst & Toelichting. 2e druk 

Per wetsartikel zijn de relevante teksten uit kamerstukken opgenomen en door de auteur van 

commentaar voorzien met betrekking tot interpretatie van de wettekst. Deze tweede druk gaat 

uit van de actuele versie van de Jeugdwet en heeft alle inhoudelijke wijzigingen die sinds de 

eerste druk van deze uitgave verscheen in augustus 2014, verwerkt. Tevens zijn het Besluit 

Jeugdwet, deInvoeringswet Jeugdwet en de Regeling Jeugdwetopgenomen. Om een goed beeld 

te krijgen van de taak die gemeenten op zich hebben gekregen, is in dit boek de parlementaire 

geschiedenis van de afzonderlijke artikelen en de wet als geheel overzichtelijk gebundeld.  

E.Huisman (red.) (BP-9789491930430) 2e dr. oktober 2015 315 pag.    € 49,50 

 

Jeugdwet (PS Special 2014-4) 

Vanaf 2015 geldt in Nederland de Jeugdwet. Deze wet vervangt de Wet op de jeugdzorg, die 

een bestaansrecht gekend heeft van precies tien jaar. Met de inwerkingtreding van de 

Jeugdwet is de gemeente niet alleen meer verantwoordelijk voor preventie, maar ook voor (de 

toegang tot) alle vormen van jeugdhulp. Inclusief de zorg voor kinderen met psychische 

problemen, of met een verstandelijke beperking én voor de uitvoering van 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Alle belangrijke onderwerpen uit de wet 

worden op toegankelijke wijze behandeld. Een informatieve handleiding voor de medewerkers 

bij de gemeentelijke toegang, de jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instellingen, maar 

ook voor de gemeentebestuurder, arts en advocaat. 

M.Simons (9789013127935) december 2014                         264 pag.    € 110,00 

http://www.intersentia.co.uk/SearchDetail.aspx?bookId=102928&title=Children


 

Jeugdwet  - Tekst & Toelichting  

De wettekst wordt inzichtelijk gemaakt voor het gebruik in de praktijk. Per wetsartikel zijn de 

relevante teksten uit kamerstukken opgenomen en door de auteur van commentaar voorzien 

met betrekking tot interpretatie van de wettekst. Invoering van de Jeugdwet betekent een 

fundamentele stelselwijziging in de jeugdzorg. Waar het Rijk eerder verantwoordelijk was voor 

het stelsel van de jeugdzorg, zijn het na 1 januari 2015 gemeenten die moeten zorgen voor 

een effectief en efficiënt stelsel waarbij één van de doelstellingen is om dit stelsel beter te 

laten aansluiten op de jongere(n) en diens omgeving. 

E.Huisman (red.) (9789491930096)  december 2014        310 pag.    € 49,50 

 

the Right to Health of the Child - Analytical exploration of the international legal framework 

Seeks to clarify the international normative framework on the right to health of the child, by 

looking at the international children’s rights framework, international health and human rights 

law and by taking a particular look at relevant legislation in the European region, covering both 

European Union legislation and human rights law of the Council of Europe, including the 

Guidelines on Child-Friendly Healthcare. Also, the interpretation of the right to health by the 

UN Committee on the Rights of the Child is analyzed for 35 countries of different levels of 

development. On the basis of these sources, priorities are identified that should be realized to 

achieve the highest attainable standard of health of the child. 

S.Spronk-v.d.Meer (9781780682723) november 2014     352 pag.    € 75,00  

 

Vijfentwintig jaar IVRK en de Nederlandse Rechter - Beschouwingen over de toepassing 

van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind in de Nederlandse Rechtspraak 

Het IVRK is niet meer weg te denken uit de nationale rechtspraktijk. Het wordt bij het maken 

en handhaven van regels door de wetgever en de uitvoerende macht toegepast en er wordt 

voor de rechter steeds vaker een beroep op gedaan. De in dit boek opgenomen artikelen gaan 

over de manier waarop de Nederlandse rechter het IVRK toepast. Aan bod komen onder meer 

de criteria voor doorwerking van het IVRK, de inconsistentie die de Nederlandse rechtspraak 

soms vertoont bij het toepassen van het IVRK en de invloed van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens en het Europees Comité voor Sociale Rechten op de nationale 

rechtspraak over kinderrechten. Geschreven voor praktijkjuristen en geeft het een heldere 

momentopname van de praktische toepassing van het IVRK in Nederland.  

G.Pulles (9789462401532) oktober 2014                     97 pag.    € 12,95 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2013 : 
 

Jeugd en Strafrecht 

Door de vele recente wijzigingen moest deze nieuwe editie telkens worden uitgesteld, maar nu 

is dit uitvoerige en complete handboek jeugdstrafrecht eindelijk weer geactualiseerd 

G.de Jonge, A.v.d.Linden (9789013052558) 3e dr. oktober 2013      447 pag. geb.    € 42,50 

 

Jeugdstrafrecht. Beginselen, Wetgeving, Praktijk 

Eigentijdse benadering waarbij het jeugdstrafrecht niet wordt behandeld vanuit het systeem 

van de wet, maar vanuit de gang van zaken in de rechtspraktijk, met o.a. een ruime 

behandeling van de buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en het Openbaar Ministerie 

omdat het gros van de door jeugdigen gepleegde misdrijven in Nederland op deze manier 

wordt afgehandeld. Ook zijn er aparte hoofdstukken gewijd aan de situatie op het politiebureau 

c.q. het verblijf in de politiecel en de fase van het voorarrest en alternatieven in dat kader, 

vooruitlopend op de straf. Vele praktijkvoorbeelden en citaten uit de oorspronkelijke memorie 

van toelichting maken dit boek zeer toegankelijk ook voor de niet-strafrecht jurist. 

J.Uit Beijerse (9789046605653) december 2013                                     266 pag.    € 30,00 

 

Handboek Internationaal Jeugdrecht                                            UNIEK EN COMPLEET ! 

Uitvoerige praktische handleiding bij VN-Kinderrechtverdrag, Nederlandse wetgeving, beleid en 

jurisprudentie: internationaal familierecht, kinderrechten en migratie, jeugdstrafrecht, 

kinderarbeid, gezinshereniging, adoptie, ondertoezichtstelling, leerplicht, kindermishandeling, 

discriminatie, alimentatie, alleenstaande minderjarige vreemdeling, kindsoldaten etc. 

M.Blaak e.a.(9789074270304) februari 2013                                        1096 pag.    € 75,00 

http://www.intersentia.co.uk/SearchDetail.aspx?bookId=103067&authors=Sarah%20Ida%20Spronk-van%20der%20Meer&title=The%20right%20to%20health%20of%20the%20child


In begin 2013 heeft Defence for Children het Handboek Internationaal Jeugdrecht uitgebracht. 

Om de beschikbare informatie in het handboek actueel te houden, worden via de website 

www.defenceforchildren.nl berichten geplaatst over veranderingen in de wetgeving, nieuwe 

jurisprudentie, ratificaties van verdragen, literatuur en andere relevante ontwikkelingen.  

 

Rechterlijke Creativiteit en de Rechten van het Kind 

Bundel opstellen over rechterlijke oordeelsvorming en kinderrechten, jeugdstrafrecht, de 

rechtstreekse werking van het IVRK en praktijk van de afd. Bestuursrechtspraak RvS. 

C.Forder (red.) (9789089747990) september 2013                                 105 pag.    € 40,00 

 

Sdu Commentaar Jeugdrecht 2013-2014 

Praktisch en diepgaand commentaar op de betreffende artikelen (BW Boek 1, Wet Jeugdzorg, 

Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen, Verdragen) met jurisprudentie en samenhang.  

M.Bruning,P.Vlaardigerbroek e.a.(red.) (9789012389068) juni 2013    2344 pag.  € 192,50 

Abonnement op boek + online updating: prijs per jaar € 270,00 (ex.21% btw) 

 

de Toepassing van het IVRK in de Nederlandse Rechtspraak 

Aansluitend onderzoek van ruim 1000 zaken over de wijze waarop het Internationale Verdrag 

voor de Rechten van het Kind door de rechter wordt toegepast. 

J.de Graaf e.a. (9789069169873) januari 2013                                   346 pag.    € 29,50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verschenen in 2012 : 

 
de Gedragsbeïnvloedende Maatregel voor Jeugdigen 

Onderzoek naar de meerwaarde van deze nieuwe sanctie in het jeugdstrafrecht en vergelijking 

met de bestaande voorwaardelijke veroordeling jeugddetentie met bijzondere voorwaarden. 

D.v.Ieperen (9789088631061) december 2012                                      222 pag.    € 29,50 

 

Handboek Rechtspositie Jeugdigen in Justitiële Jeugdinrichtingen 

De betreffende Beginselenwet (BJJ) is in 2011 ingrijpend gewijzigd, vandaar nieuwe editie. 

Medewerkers DJI (9789012388894) 4e dr. september 2012                    520 pag.    € 45,00 

 

http://www.defenceforchildren.nl/

