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// abstract:

De Ramsar-Conventie is een intergouvernementeel verdrag dat een kader biedt voor nationale maatregelen en internationale 
samenwerking voor de bescherming en het doordacht gebruik van draslanden. Het verdrag voorziet in een brede interpretatie van 
de types draslanden waarop het betrekking heeft (zie ‘geografisch bereik’). De verdragspartijen verbinden zich ertoe om de drie 
hoofdpijlers van het verdrag te implementeren:
• Het toewijzen van draslanden aan de lijst met draslanden van internationaal belang en het verzekeren van hun effectief beheer. 

Het verdrag voorziet een aantal criteria voor de aanwijzing van deze watergebieden (op basis van hun ecologisch, botanisch, 
zoölogisch, limnologisch of hydrologisch belang). Watergebieden van internationale betekenis voor watervogels genieten hierbij 
een zekere voorrang;

• Het nastreven van een doordacht gebruik voor al hun draslanden door middel van een nationale landgebruiksplanning, een 
gepast beleid en wetgeving, beheersmaatregelen en publieke educatie/bewustmaking;

• Internationale samenwerking met betrekking tot grensoverschrijdende draslanden, gedeelde draslandsystemen, gedeelde 
soorten en ontwikkelingsprojecten die draslanden kunnen affecteren.

Ramsar

Officiële verwijzing Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als 
verblijfplaats voor watervogels

Officiële website www.ramsar.org

Relevante data Document 2/02/1971

Inwerkingtreding 21/12/1975

Instemming door België 22/02/1979

Beleidsniveau Internationaal

Type instrument Verdrag

Geografisch bereik Draslanden worden gedefinieerd als gebieden met moerassen, veen of water die zowel 
natuurlijk als kunstmatig, tijdelijk of permanent kunnen zijn. Het water kan stilstaand of 
stromend, zoet, brak of zout zijn, met inbegrip van gebieden van zeewater waarvan de 
diepte bij eb niet meer dan zes meter bedraagt.

Internationaal aanspreekpunt Ramsar secretariaat

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

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

Federale instemmingswet Wet van 22 februari 1979 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake 
watergebieden die van internationale betekenis zijn in het bijzonder als woongebied 
voor watervogels, opgemaakt te Ramsar (Iran) op 2 februari 1971
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