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Titel: Verdrag van Bonn  

Type: Verdrag  

Dekking: Internationaal (mondiaal)  

Officiële naam: Verdrag inzake de bescherming van 
trekkende wilde diersoorten 
(Convention on the conservation of 
migratory species of wild animals) 

 

Verwijzing: Tekst van het Verdrag  

Begin-/eindjaar: Datum aanname: 23/06/1979 
Datum inwerkingtreding: 01/11/1983 
Datum inwerkingtreding voor 
Nederland: 01/11/1983 

 

Verantwoordelijke 
minister: 

Minister van LNV  

Status: Vigerend  

Toepassingsgebied: Territoriale zee, EEZ Het Verdrag van Bonn bevat 
verplichtingen voor staten ten aanzien 
van trekkende wilde diersoorten waarvan 
een gedeelte van het 
verspreidingsgebied zich onder hun 
rechtsmacht bevindt. Gezien de omvang 
van de rechtsmacht van de kuststaat in 
de EEZ valt deze ook onder de reikwijdte 
van het Verdrag van Bonn.  

Kruisverwijzing: • Structuurschema Infrastructuur en 
Ruimte 

• Programma Noordzee 2022-2027 

• Haaien- en Roggen Actieplan 2022-
2027 

 

• Biodiversiteitsverdrag 

• ASCOBANS 

• Overeenkomst zeehonden 
Waddenzee 

• AEWA 

• Memorandum van 
overeenstemming voor het behoud 
van migrerende haaien 

• Verdrag van Bern 

• Vogelrichtlijn 

• Habitatrichtlijn 

• Verordening Natuurherstel 

 

Uitvoerende 
wetgeving: 

• Wet natuurbescherming 
 

 

Trefwoorden: Natuur en ecologie  

 
Essentie: 
 
Het Verdrag van Bonn is erop gericht bescherming te verlenen aan wilde diersoorten die trekken over 
het grondgebied of binnen de rechtsmacht van verschillende staten. Naast de binnenwateren en 
territoriale zee, valt, gezien de omvang van de rechtsmacht van de kuststaat, ook de EEZ onder de 
reikwijdte van het Verdrag van Bonn. 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBV0004769/


Het Verdrag van Bonn biedt bescherming aan twee categorieën van trekkende diersoorten: bedreigde 
diersoorten, die zijn opgenomen in een lijst in Bijlage I bij het Verdrag en soorten met een ongunstig 
voortbestaansperspectief, die zijn opgenomen in een lijst in Bijlage II bij het Verdrag. Voor soorten die 
op de lijst in Bijlage I staan (waaronder verschillende soorten walvisachtigen, zeehonden, zeevogels, 
zeeschildpadden, de reuzenhaai en de witte haai) voorziet het Verdrag van Bonn in directe 
bescherming. Voor soorten die op de lijst in Bijlage II staan (waaronder verschillende soorten kleine 
walvisachtigen, zeehonden, zeevogels, zeeschildpadden en haaien) roept het Verdrag de partijen op 
om samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. 
 
Ten aanzien van bedreigde diersoorten dienen de partijen bij het Verdrag het onttrekken van deze 
dieren aan de populatie te verbieden. Verder zijn partijen verplicht tot het nemen van maatregelen ter 
bescherming van het leefgebied van deze soorten, negatieve gevolgen van activiteiten of hindernissen 
die de trek van een soort ernstig belemmeren of onmogelijk maken naar gelang de situatie te 
voorkomen, weg te nemen, te compenseren of te verkleinen, en voor zover mogelijk en passend 
invloeden te voorkomen, te verzachten of te controleren, die een soort bedreigen of ernstiger kunnen 
gaan bedreigen. 
 
Nederland is partij bij drie overeenkomsten die in het kader van het Verdrag van Bonn tot stand zijn 
gekomen die betrekking hebben op de bescherming van diersoorten die in de Noordzee voorkomen: 

• 1990 Overeenkomst inzake de bescherming van zeehonden in de Waddenzee; 

• 1992 Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee, de 
Noordoost-Atlantische Oceaan, de Ierse Zee en de Noordzee (ASCOBANS); en 

• 1995 Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels 
(AEWA). 

Tevens neemt Nederland deel in het Memorandum van overeenstemming voor het behoud van 
migrerende haaien. Dit Memorandum is ook van toepassing op de in de Noordzee voorkomende 
doornhaai.  
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