
 

// abstract:

Het Verdrag van Bonn is een intergouvernementeel verdrag onder de auspiciën van de ‘United Nations Environment Programme’ 
(UNEP) en heeft tot doel trekkende wilde diersoorten, alsook hun habitats en migratieroutes, te beschermen. Het gaat hierbij zowel 
om terrestrische, vliegende als aquatische diersoorten. Door het verdrag worden twee soorten dieren beschermd: 
• De bedreigde trekkende dieren opgenomen in bijlage I en waarvoor het Verdrag van Bonn in directe bescherming voorziet. De 

ondertekenende partijen verbinden zich ertoe deze bedreigde soorten strikt te beschermen en de plaatsen waar ze leven te 
herstellen of te beschermen. Er wordt eveneens gestreefd om obstakels in hun migratieroutes zoveel mogelijk te voorkomen, weg 
te nemen, te compenseren of te verkleinen; 

• De trekkende dieren met een ongunstig voortbestaansperspectief (bijlage II) waarvoor in verband met het behoud en het 
beheer internationale overeenkomsten moeten worden gesloten. In deze zin dient het verdrag gezien te worden als een kader 
waarbinnen akkoorden of memoranda van overeenstemming kunnen gesloten worden om zo specifieke bescherming te voorzien 
voor trekkende diersoorten in bepaalde regio’s (bv. ASCOBANS p.15).  

Er wordt een Conferentie der Partijen opgesteld dat het besluitvormingsproces van dit verdrag vormt. Deze Conferentie der Partijen 
stelt een Wetenschappelijke Raad vast, die belast is met het formuleren van adviezen over wetenschappelijke aangelegenheden. Het 
verdrag voorziet ook in de oprichting van een Secretariaat, dat voor de administratieve taken zorg draagt.
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Officiële verwijzing Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten

Officiële website www.cms.int

Relevante data Document 13/06/1979

Inwerkingtreding 1/11/1983

Instemming door België 27/04/1990

Beleidsniveau Internationaal

Type instrument Verdrag

Geografisch bereik Gebieden binnen de rechtsmacht van de partijstaten

Internationaal aanspreekpunt Verdragssecretariaat

Bevoegde instantie in België Op zee: Federale overheid; FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu; DG Leefmilieu; Dienst Marien Milieu

Op land: Vlaamse overheid; beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

Federale instemmingswet Wet van 27 april 1990 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming 
van trekkende wilde diersoorten, en van de Bijlagen I en II, opgemaakt te Bonn op 23 
juni 1979
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