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// abstract:

Het doel van dit verdrag is het behoud van wildlevende dieren en flora en hun natuurlijke leefgebieden (habitats), met speciale 
aandacht voor die habitats die zich uitstrekken over verscheidene staten en bijgevolg samenwerking vereisen. Speciale aandacht gaat 
uit naar bedreigde en kwetsbare soorten, inclusief treksoorten. De partijen moeten de nodige maatregelen treffen om de natuurlijke 
habitats van de fauna en flora te beschermen, zoals vermeld in de bijlage van het verdrag.

De verdragsstaten dienen een nationaal beleid uit te werken ter bescherming van bovenvermelde fauna en flora, dienen 
educatieprogramma’s te ontwikkelen en dienen in te staan voor de verspreiding van algemene informatie. Er wordt ook een Permanent 
Comité opgericht, bestaande uit afgevaardigden van de verdragspartijen, die onder andere instaat voor het toezicht op de naleving 
van het verdrag.

De Habitatrichtlijn (92/43/EEG; p.74) en het Natura 2000-netwerk resulteren uit de verplichtingen van de EU aangaande 
habitatbescherming in het kader van de Bern Conventie, waarbij de EU verdragspartij is. Het Emerald Netwerk (Bern Conventie) en 
het Natura 2000-netwerk zijn bijgevolg gebaseerd op dezelfde principes, waarbij de eerste de facto een uitbreiding vormt naar niet-
EU-lidstaten.

Conventie van Bern

Officiële verwijzing Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu 
in Europa

Officiële website www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp

Relevante data Document 19/09/1979

Inwerkingtreding 1/06/1982

Instemming door België 20/04/1989

Instemming door Vlaanderen 15/05/2009

Beleidsniveau Internationaal

Type instrument Verdrag

Geografisch bereik Landen behorende tot Raad van Europa en EU, Wit-Rusland, Burkina Faso, Marokko, 
Senegal en Tunesië

(Juridisch) bereik op BNZ Vlaams gewest, interne wateren, territoriale zee, exclusieve economische zone

Internationaal aanspreekpunt Permanent Comité van de Conventie van Bern

Bevoegde instantie in België Federaal: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; DG 
Leefmilieu

Vlaams: Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

Federale instemmingswet Wet van 20 april 1989 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het behoud van 
wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa en van de Bijlagen I, II, III 
en IV, opgemaakt te Bern op 19 september 1979

Vlaams instemmingsdecreet Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescher-
ming en soortenbeheer (aangehaald als: het Soortenbesluit)
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