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NIEUW 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
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
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
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
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
---------------------------------------------------------------------------------------------

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 kinderen 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 reentry 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
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 VNdocument 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
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
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

