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Type: Verdrag  

Dekking: Internationaal (regionaal)  

Officiële naam: Verdrag inzake het behoud van wilde 
dieren en planten en hun natuurlijke 
leefmilieu in Europa (Convention on the 
conservation of European wildlife and 
natural habitats) 

 

Verwijzing: Tekst van het Verdrag   

Begin-/eindjaar: Datum aanname: 19/09/1979 
Datum inwerkingtreding: 01/06/1982 
Datum inwerkingtreding voor 
Nederland: 01/06/1982 

 

Verantwoordelijke 
minister: 

Minister van LNV  

Status: Vigerend  

Toepassingsgebied: Territoriale zee, EEZ Het Verdrag van Bern geeft niet expliciet 
aan wat zijn geografische 
toepassingsgebied is. Op grond van de 
doelstelling van het Verdrag en de 
reikwijdte van de materiële verplichtingen 
ten aanzien van de bescherming van 
soorten en leefgebieden, kan worden 
aangenomen dat het Verdrag behalve in 
de territoriale zee ook van toepassing is 
buiten de territoriale zee voor zover een 
partij bij het Verdrag van Bern daar 
bevoegdheden heeft. 

Kruisverwijzing: • Structuurschema Infrastructuur en 
Ruimte 

 

• Biodiversiteitsverdrag 

• Verdrag van Bonn 

• Vogelrichtlijn 

• Habitatrichtlijn 

• Verordening Natuurherstel 

 

Uitvoerende 
wetgeving: 

• Wet natuurbescherming 
 

 

Trefwoorden: Natuur en ecologie  

 
Essentie: 
 
Het Verdrag van Bern heeft tot doel de instandhouding van de in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten en hun natuurlijke leefmilieus in Europa. Hierbij richt het Verdrag zich met name op die 
soorten en leefmilieus waarbij de samenwerking van verschillende staten is vereist om deze doeleinden 
te verwezenlijken. Het Verdrag van Bern geeft niet expliciet aan wat zijn geografische 
toepassingsgebied is. Op grond van de doelstelling van het Verdrag en de reikwijdte van de materiële 
verplichtingen ten aanzien van de bescherming van soorten en leefgebieden, kan worden aangenomen 
dat het Verdrag behalve in de territoriale zee ook van toepassing is buiten de territoriale zee voor zover 
een partij bij het Verdrag van Bern daar bevoegdheden heeft. 
 
Het Verdrag van Bern bevat verplichtingen ten aanzien van de instandhouding van soorten en 
verplichtingen ten aanzien van de instandhouding van leefmilieus. Ter instandhouding van soorten 

http://wetten.overheid.nl/BWBV0003485/


dienen de partijen passende en noodzakelijke maatregelen te nemen ter bijzondere bescherming voor 
de in het wild voorkomende plantensoorten genoemd in Bijlage I bij het Verdrag en de in het wild 
voorkomende diersoorten genoemd in de Bijlagen II en III van het Verdrag. Hierbij worden aan de 
partijen een aantal specifieke verplichtingen opgelegd, die deels zijn uitgewerkt in Bijlage IV bij het 
Verdrag. 
 
Ter instandhouding van leefgebieden dienen de partijen passende en noodzakelijke maatregelen te 
nemen om de leefgebieden van de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten te beschermen, 
met name de soorten genoemd in de Bijlagen I en II, en om de bedreigde natuurlijke leefgebieden in 
stand te houden. Bij hun beleid op het gebied van ruimtelijk ordening en ontwikkeling dienen de partijen 
bij het Verdrag rekening te houden met de behoeften van de instandhouding van dergelijke 
leefgebieden. Partijen zijn in het bijzonder verplicht aandacht te schenken aan de bescherming van 
gebieden die van belang zijn voor de in Bijlagen II en III genoemde trekkende soorten. 
 
De Permanente Commissie die is opgericht onder het Verdrag van Bern is belast met toezicht op de 
uitvoering van het Verdrag.  
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