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Editoriaal

Een kleine kroniek over Jeugdrecht.be

Van een infolijn naar een sterk merk

30 jaar geleden, op 1 mei 1991, werden minderjarigen ouder dan 18 jaar plots
meerderjarig.1 Dit was de aanleiding voor het federale ministerie van Sociale Zaken
om in beide landsgedeelten een informatiekanaal te installeren. In Vlaanderen werd
dit onder de naam “Infolijn Jongerenrechten” uitgevoerd door de Federatie van Jon-
geren Informatie- en Adviescentra (FJIAC). Ludo Serrien, verantwoordelijke van de
FJIAC en latere directeur van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, hechtte van bij het
begin belang aan de vertaling van recht naar praktijk en kreeg hierdoor projectmid-
delen om de vertaalslag mogelijk te maken.2 Via de Infolijn Jongerenrechten konden
zowel het grote publiek (jongeren, ouders, opvoeders…) als (jeugd)hulpverleners,
telefonische informatie bekomen. Twee voltijdse juristen (Mie Jacobs en Annelies
Boumans) stonden daarvoor elke werkdag ter beschikking. Op basis van de gestelde
vragen werden ook enkele beleidsdossiers samengesteld, waarin o.m. werd gewezen
op de ernstige tekorten op het vlak van de (sociale) rechtspositie van de nieuwe
meerderjarigen. De verlaging van de burgerrechtelijke meerderjarigheidsgrens werd
immers niet consequent naar diverse levensdomeinen doorgetrokken. Er ontston-
den nieuwe knelpunten, o.a. op het terrein van de jeugdbescherming, het bestaans-
minimum, de leerplicht enz. Zo werd ook nu nog maar pas de leeftijd voor een inko-
mensvervangende tegemoetkoming voor personen met een beperking op 18 jaar
gebracht.3

Na enkele jaren werden de projecttoelagen van het ministerie van Sociale Zaken
stopgezet. In samenspraak met de Jongerenadviescentra besloot de FJIAC om het
project verder te zetten in de vorm van een tweedelijnsondersteuning, het tijdschrift
Nieuwsbrief Jeugdrecht. Onder een beperkte vorm, nl. uitsluitend voor (jeugd)hulpver-
leners, werd de juridische adviesfunctie (met één juriste à 24/38 – wijlen Mie Jacobs)
verdergezet. De FJIAC werkte op basis van een dubbele erkenning, als federatie van
JAC’s en als landelijke jeugddienst.

Bij de oprichting van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW) in 19954 werd
de federatiefunctie van de FJIAC overgenomen en werden de overige functies onder

1 Wet 19 januari 1990 tot verlaging van de leeftijd van burgerlijke meerderjarigheid tot achttien jaar, BS 30 januari
1990, wijzigde art. 388 Burgerlijk Wetboek: meerderjarigheid op 18 i.p.v. op 21 jaar.

2 L. SERRIEN en K. STAS, “Jongerenonthaal binnen het kader van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk” in W. FACHÉ
(red.), Jongereninformatie- en -advieswerk, Ambrassade en VVJ, Garant, 2016, p. 41-60.

3 Wet 20 december 2020 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan per-
sonen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar, BS 18 januari
2021.

4 Zie Decr. 24 juli 1991 betreffende het algemeen welzijnswerk, BS 18 september 1991; Decr. 19 december 1997
betreffende het algemeen welzijnswerk, BS 17 februari 1998.
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de naam “In Petto” verdergezet als landelijke jeugddienst. De Nieuwsbrief Jeugdrecht
en het telefonisch juridisch advies vonden daar onderdak.

Vanaf 1998 lieten de nieuwe criteria voor het jeugdwerk5 In Petto niet meer toe om
de ondersteuning inzake jeugdrecht te continueren. Een landelijke jeugddienst
mocht voortaan uitsluitend diensten aanbieden voor jongeren en jeugdwerkers in de
sfeer van de vrije tijd.

Daarom gingen in 1999 het SAW (Ludo Serrien) en het Pluralistisch Platform Jeugd-
zorg een samenwerkingsverband aan om de ondersteuningsfunctie inzake jeugdzorg
verder te zetten. Zij gingen op zoek naar een structureel draagvlak voor de daarop-
volgende jaren, om de knowhow en de dienstverlening van de juristen te kunnen
behouden. Een projectsubsidie “adviesverlening jeugdrecht” van de afdeling Wel-
zijnszorg en een eenmalige projectsubsidie als “informatieproject jeugdrecht” van
de afdeling Jeugd en Sport van de Vlaamse Gemeenschap zorgden voor de overbrug-
ging.

In 2001 sloten het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en de kersverse Ondersteu-
ningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg (OSBJ) een samenwerkingsovereenkomst over
de uitgave van de Nieuwsbrief Jeugdrecht. Vzw OSBJ, het latere Steunpunt Jeugdhulp,
werd in 1999 opgericht naar aanleiding van de maatschappelijke beleidsnota “Bij-
zondere Jeugdzorg”.6 De uitgave van een periodieke informatieve publicatie Jeugd-
recht en kinderrechten was onderdeel van de overeenkomst van OSBJ met de Vlaamse
Gemeenschap in 2001. Er volgde een gedeelde subsidiëring, aan zowel SAW als
OSBJ, en de installatie van een gezamenlijke stuurgroep.

Mie Jacobs bleef tot eind 2003 voor SAW de verantwoordelijke jurist voor de uitgave
van de Nieuwsbrief Jeugdrecht, in overleg met Min Berghmans van vzw OSBJ. Met de
groei van de OSBJ nam ook haar investering in de Nieuwsbrief Jeugdrecht toe. Er volgde
nog een eenmalige subsidie aan SAW, waarmee het tijdschrift Nieuwsbrief Jeugdrecht
werd omgevormd tot de website Jeugdrecht.be, een onlinedatabank met alle nog
actuele artikels sedert 2000. We schrijven mei 2005. Vanaf januari 2006 kwam een
maandelijkse e-zine in de plaats van het tweemaandelijkse tijdschrift. OSBJ ontving
sindsdien de volledige subsidie en nam de eindverantwoordelijkheid over.

In 2007 kreeg www.jeugdrecht.be een andere look met volledig geactualiseerde
inhoud en verbeterde zoekfunctie. Doorheen de jaren werd het initiatief ruimer en
ruimer ondersteund, wat ook concreet zichtbaar werd in de bijdragen van externe
auteurs en in de samenstelling van de redactieraad. In deze periode ging het bijvoor-
beeld om Eddy Baccarne (JAC Plus CAW Metropool), Min Berghmans (OSBJ), Ann
De Burghgraeve (JAC Kortrijk CAW Piramide), Carine De Wilde (Beleidsondersteu-
ning Integrale Jeugdhulp departement WVG), Katrien Herbots (Slachtoffer in Beeld
SAW), Mie Jacobs (Kinderrechtencommissariaat), Jan Kuypers (Studentenvoorzie-
ningen Plantijn Hogeschool), Karin Maes (Kinderrechtswinkels), Annelies Peeters

5 Zie Decr. 12 mei 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van het landelijk georganiseerde jeugdwerk, BS
21 juli 1998; Decr. 29 maart 2002 op het Vlaams jeugdbeleid, BS 2 augustus 2002.

6 VLAAMS PARLEMENT, Maatschappelijke beleidsnota bijzondere jeugdzorg 10 maart 1999 (https://www.vlaamspar-
lement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/238642).
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(OSBJ en JAC Mechelen), Kris Stas (SAW) en Sofie Van Rumst (OSBJ en jeugdadvo-
caat).

In 2009 waren er 857 geregistreerde ontvangers van het e-zine, waarvan een deel
betalende abonnees van buiten de bijzondere jeugdzorg en het algemeen welzijns-
werk. De homepagina telde dat jaar 21.500 pageviews. Op 2 oktober 2009 organi-
seerde de redactie Jeugdrecht.be haar eerste studiedag “Jeugdrecht en jeugdhulp in
balans”, met 140 deelnemers.

Het e-zine verscheen 6 maal per jaar, met ongeveer 20 updates of nieuwe artikels.
De meest frequent gelezen artikels gingen over beroepsgeheim, gevolgd door het
thema familie en gezin, en daarna de artikels over OCMW en leefloon.

In 2012 startte een samenwerking met uitgeverij Larcier in het kader van het Tijd-
schrift Jeugd en Kinderrechten. Jeugdrecht.be bleef vrij toegankelijk, maar kreeg een
tweelingwebsite Jeugdenkinderrechten.be, van waaruit voortaan het e-zine werd ver-
stuurd zowel naar de eigen geregistreerde jeugdhulpverleners als naar de abonnees
van het TJK. De hoofdredactie bestond uit Johan Put (KU Leuven, Kenniscentrum
Kinderrechten – KeKi) voor het academische luik, Geert Decock (werkgroep recht-
spraak, vzw Unie Jeugdadvocaten) voor het luik rechtspraak en Min Berghmans (vzw
Steunpunt Jeugdhulp) voor het praktijkluik. Voortaan kreeg ook rechtspraak een
plaatsje in het e-zine en op de website. Werkten mee in de praktijkredactie: Jan Bos-
mans (Vlaams Welzijnsverbond), Nele Desmet (Kinderrechtswinkel – ‘t Zitemzo), Jef
Geboers (Kinderrechtencoalitie), Lieve Krobea (Kind en Gezin), Jole Louwagie
(departement WVG, Integrale Jeugdhulp), Christine Melkebeek (rechtspraakredac-
tie), Marjan Rom (Kinderrechtencommissariaat – Mie Jacobs overleed in 2013),
Johan Van der Auweraert (Toegangspoort Agentschap Opgroeien Vlaams-Brabant/
Brussel), Joost Van Haelst (Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Vol-
wassenen), Itte Vanhecke (SAW), Christel Verhas (Gezinsbond) en Annemie Van
Looveren (Steunpunt Jeugdhulp, redactiesecretaris). Ook KeKi maakte als lid van de
academische redactie de link naar de praktijkredactie. Na enkele jaren kwam er ook
deelname vanuit de CLB-koepels en vanuit een Vertrouwenscentrum Kindermishan-
deling.

Meer en meer werd in de schoot van de praktijkredactie gewerkt met inhoudelijke
debatten, met een insteek van externe aanbrengers. Dit leidde tot een aantal edito’s
voor het Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten en tot diverse praktijkartikels op Jeugd-
recht.be. Het leidde in mei en september 2019 zelfs tot een druk bijgewoonde dub-
bele studiedag op initiatief van de praktijkredactie, in samenwerking met de acade-
mische en de rechtspraakredactie en de uitgeverij, met als onderwerp “Ouders voor
altijd – het belang van het kind” (100 en 180 deelnemers).

SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw nam als fusieorganisatie de mensen en
middelen van (onder andere) Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Wel-
zijnswerk over in 2018. Sindsdien werd gekozen voor een vrij toegankelijke website
Jeugdrecht.be, die in 2020 een grondige opfrisbeurt kreeg. De rubriek rechtspraak
en publicaties kreeg een aparte, eigen plek in het nieuwe product van de uitgever,
LegalXpert. De academische redactie van het papieren tijdschrift blijft gedragen
door het Kenniscentrum Kinderrechten. Voortaan wordt de inhoud van Jeugd-
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recht.be ontsloten via het TJK-e-zine (beheerd door de uitgever), via de Nieuwsbrief
Jeugdhulp van het Agentschap Opgroeien en via de eigen nieuwsbrief van SAM.

In 2021 neemt Annemie Van Looveren de fakkel over als hoofdredactrice van de
praktijkredactie, met de hulp van Lieve Balcaen als redactiesecretaris. Het sterk
merk Jeugdrecht.be blijft een van de meer zichtbare opdrachten binnen SAM vzw.
Sociale professionals blijven immers worstelen met complexe juridische vragen met
betrekking tot jongeren in kwetsbare posities. Dit heeft ook te maken met de verbin-
dingen die moeten worden gelegd tussen Vlaamse en federale wetgeving in diverse
onderdelen van het recht. De rechtspositie bepaalt wat mensen moeten en mogen,
bijvoorbeeld op vlak van toegang tot werk, gezondheidszorg, sociale zekerheid,
huisvesting en bepaalde toelagen. Door sociale professionals op dit terrein te ver-
sterken, kunnen ze met meer kennis van zaken doen waar ze goed in zijn: mensen tot
hun recht laten komen.

De meerwaarde van een samenwerking tussen een academisch tijdschrift en redac-
tie, met ontsluiting van relevante rechtspraak en publicaties door een redactie van
gerechtelijke actoren, en een vertaling naar de hulpverleningspraktijk door een
sociale redactie, blijft overeind. De aandacht voor kinderen en jongeren, de toepas-
sing van het Kinderrechtenverdrag in diverse contexten, de versteviging van de
rechtspositie van minderjarigen en jongvolwassenen blijft een gemeenschappelijk
streven.

Veel leesvreugde in een postcoronatijdperk!

Min Berghmans
Vzw SAM, steunpunt Mens en Samenleving
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