OVERZICHT PER NIVEAU VAN DE TYPES
INSTRUMENTEN DIE GESCREEND WERDEN

(geen): duidt aan dat dit type instrumenten gescreend werd, maar dat geen relevante instrumenten
gevonden werden vanuit een kinderrechtenperspectief
Auteur

Niet gescreend

Gescreend (en opgenomen
als over kinderrechten)
INTERNATIONAAL
Verenigde Naties
Charter-based bodies

League of Nations
United Nations
United Nations – General
Assembly

-

United Nations –
Economic and Social
Council
United Nations – Special
rapporteurs

-

International Labour
Organization (ILO)

-

UNHCR (Vluchtelingenagentschap van de VN
UNESCO

www.kekidatabank.be

-

verklaringen
verdragen
verklaringen
resoluties
basisrapporten (bv. UN
Study on Violence)
richtlijnen

-

voortgangsrapporten
jaarlijkse rapporten

rapporten die specifiek
gaan over kinderen

-

rapporten waarin slechts
enkele paragrafen gaan
over/relevant zijn voor
kinderen

up-to-date
instrumenten
verklaringen
aanbevelingen

-

instrumenten met interim
status
instrumenten die herzien
moeten worden
verouderde instrumenten
(m.i.v. ‘shelved
conventions’)
ingetrokken instrumenten
rapporten

-

richtlijnen

-

verdragen
aanbevelingen

-
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Treaty bodies
Committee on the Rights
of the Child

-

algemene commentaren
reporting guidelines
initiële en periodieke
rapporten van België
alternatieve rapporten
van België
list of issues and written
replies m.b.t. België
slotbeschouwingen
m.b.t. België

-

aanbevelingen van
algemene discussiedagen
periodieke rapporten,
alternatieve rapporten,
lists of issues and written
replies, en
slotbeschouwingen van
andere landen

Privaat internationaal recht
Hague Conference on
Private International
Law
Private actors

-

verdragen

-

verklaringen
charters
REGIONAAL
Raad van Europa

Council of Europe

-

verdragen

Council of Europe –
Committee of Ministers

-

resoluties
aanbevelingen
richtlijnen
belangrijke
beleidsdocumenten

-

Council of Europe –
Parliamentary Assembly
(PACE)

-

-

-

resoluties
aanbevelingen (+
antwoord van Comité
van Ministers in PDF)
adviezen
resoluties
aanbevelingen

-

position papers

Council of Europe –
Congress of Local and
Regional Authorities
Council of Europe –
Commissioner for
Human Rights
Conferences of the
Council of Europe

-

antwoord op
aanbevelingen
rapporten

-

werkdocumenten (bv.
rapporten)
orders

-

adviezen

-

issue papers
viewpoints
human rights comments

-

resoluties

-

rapporten

Europese Unie
European Union
Council of the European
Union

www.kekidatabank.be

-

verdragen
charters
verordeningen
richtlijnen
resoluties
beslissingen
aanbevelingen
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European Commission

European Economic and
Social Committee

-

richtlijnen

-

verordeningen
richtlijnen (geen)
beslissingen
mededelingen
adviezen

Andere regio’s (Afrika, Amerika, Azië en Pacific)
-

verdragen
charters
verklaringen

Private actoren (regionaal)
-

verklaringen
charters
BELGIË
Op federaal niveau

Federaal parlement
Federale regering

-

grondwet
wetten
Koninklijke besluiten
(geen)
ministeriële besluiten
(geen)
beleidsdocumenten

-

omzendbrieven

-

omzendbrieven

Vlaanderen
Vlaams Parlement

-

decreten

Vlaamse Regering

-

besluiten van de
Vlaamse Regering
ministeriële besluiten
beleidsdocumenten

-

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk
Parlement &
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
Vlaamse
Gemeenschapscommissie

www.kekidatabank.be

-

ordonnanties (geen)

-

ordonnanties /
verordeningen
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