DE INSTRUMENTENDATABANK: SELECTIECRITERIA
ALGEMEEN
De instrumentendatabank bevat juridische instrumenten en de belangrijkste beleidsdocumenten over
kinderrechten in Vlaanderen, op federaal niveau, op regionaal niveau (bv. Europese Unie en Raad van
Europa) en op internationaal niveau (bv. Verenigde naties). Aangezien kinderen over zowel algemene
als bijzondere rechten beschikken, bevat de instrumentendatabank twee soorten instrumenten:
-

Fundamentele mensenrechtenverdragen- en verklaringen die gelden voor alle mensen;
Specifieke juridische instrumenten en beleidsdocumenten over kinderrechten.

Voor deze kinderrechteninstrumenten zijn er twee selectiecriteria:
-

Juridische waarde: Hoe zwakker de juridische waarde van het instrument, hoe strenger de
selectie gebeurt.

-

Onderscheid internationaal/regionaal - federaal/Vlaams: Instrumenten op internationaal en
regionaal niveau worden beschouwd als basisteksten, die richtinggevend zijn voor een
nationaal beleid. Daarom worden gemakkelijker internationale en regionale instrumenten
opgenomen die gaan over kinderen in het algemeen (en misschien niet expliciet, maar wel
impliciet over kinderrechten). Op het Vlaamse en federale niveau is de selectie strenger (zie
hieronder). Dit is ook verantwoordbaar door het feit dat het interne recht toegankelijker is dan
internationale regelgeving via andere fora. Een meerwaarde van de instrumentendatabank
betreft precies de ontsluiting van kinderrechteninstrumenten op internationaal en regionaal
niveau.

Alleen definitieve instrumenten worden opgenomen, geen ontwerpteksten.

IN BELGIË
In België worden alleen instrumenten opgenomen in de databank, die in Vlaanderen van
toepassing zijn. Ook Brusselse ordonnanties worden opgenomen, waar toepasselijk.
Deze instrumenten worden bovendien slechts opgenomen als ze voldoen aan één van volgende criteria:
-

Het instrument vertrekt vanuit een duidelijk kinderrechtenperspectief

-

In ondergeschikte orde: er is een vermelding van het Kinderrechtenverdrag en/of van
kinderrechten in de tekst, én de tekst is relevant vanuit een kinderrechtenperspectief.
Door de vereiste van ‘relevantie’ wordt vermeden dat een loutere verwijzing zou volstaan,
en gebeurt er een (weliswaar marginale) inhoudelijke toetsing of die verwijzing naar het
Kinderrechtenverdrag en/of kinderrechten relevant is. Zo volstaat een loutere vermelding
van het Kinderrechtenverdrag in de aanhef van een instrument in principe niet.
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Regelgeving ter goedkeuring van internationale en interregionale verdragen en akkoorden wordt niet
opgenomen.
Voor federale instrumenten wordt verwezen naar het elektronische document op Justel; op Vlaams
niveau wordt een link voorzien naar de Vlaamse Codex.
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