
Rijnverdrag 

Veld Invulling Toelichting 

   

Titel: Rijnverdrag  

Type: Verdrag  

Dekking: Internationaal (stroomgebieden)  

Officiële naam: Verdrag inzake de bescherming van de 
Rijn 

 

Verwijzing: Nederlandse tekst van het verdrag 

 
Duitse, Franse en Engelse tekst van het 
verdrag 

 

Begin-/eindjaar: Datum aanname: 12 april 1999 te 
Bern 
Datum inwerkingtreding: 1 januari 
2003 
Datum inwerkingtreding voor 

Nederland: 1 januari 2003 

Het verdrag is ondertekend door 
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, 
Nederland, Zwitserland en de EG.  
 
Met de inwerkingtreding op 1 januari 

2003 zijn het Verdrag van Bern 1963, 
met aanvullende Overeenkomst en het 
Rijnchemieverdrag 1976 buiten werking 
getreden. 

Verantwoordelijke 

minister: 

Minister van BUZA en minister van 

IenW (vakministerie) 

 

Status: Vigerend  

Toepassingsgebied: Het toepassingsgebied omvat: 
a) de Rijn*; 

b) het grondwater dat in wisselwerking 
met de Rijn staat; 

c) de aquatische en terrestrische 
ecosystemen die in wisselwerking 
met de Rijn staan of waarvan de 
wisselwerking met de Rijn hersteld 

zou kunnen worden; 
d) het stroomgebied van de Rijn, voor 

zover de belasting door stoffen 
nadelige effecten heeft voor de 
Rijn; 

e) het stroomgebied van de Rijn, voor 
zover van belang voor het 

voorkomen van 
hoogwaterproblemen en de 
bescherming tegen overstromingen 
langs de oevers van de Rijn. 

* de Rijn vanaf het uitstromen uit het 
Bodenmeer en, in Nederland, de armen 

Bovenrijn, Bijlands Kanaal, Pannerdensch 
Kanaal, IJssel, Nederrijn, Lek, Waal, 
Boven-Merwede, Beneden-Merwede, 
Noord, Oude Maas, Nieuwe Maas en 
Scheur alsmede de Nieuwe Waterweg tot 
aan de basislijn, zoals in artikel 

5 juncto artikel 11 van het Verdrag van 
de Verenigde Naties inzake het recht van 

de zee gedefinieerd, het Ketelmeer en 
het IJsselmeer 

Kruisverwijzing:    

Uitvoerende 
wetgeving: 

-  

Trefwoorden: Ecologie, waterkwaliteit, 

waterkwantiteit, Rijn 

 

 

Essentie:  

Centraal in het verdrag staat het behoud, de verbetering en de duurzame ontwikkeling van het 
ecosysteem van de Rijn. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van het programma Rijn 

2040, dat is vastgesteld door de 16de Rijnministersconferentie op 13 februari 2020 te Amsterdam. 
 
De uitvoering van het verdrag en programma wordt gecoördineerd door het internationaal 
secretariaat van de ICBR (Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn) met zetel te 
Koblenz, Duitsland. 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001466/2003-01-01
https://www.iksr.org/nl/icbr/juridische-basis/verdrag
https://www.iksr.org/nl/icbr/juridische-basis/verdrag
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0003172&artikel=5&g=2021-01-25&z=2021-01-25
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0003172&artikel=5&g=2021-01-25&z=2021-01-25
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0003172&artikel=11&g=2021-01-25&z=2021-01-25
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0003172&artikel=11&g=2021-01-25&z=2021-01-25
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0003172&artikel=11&g=2021-01-25&z=2021-01-25


Voor de coördinatie van de uitvoering van de EU Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Coördinerings 

Comité (CC) ingesteld door de 13de Rijnministersconferentie op 29 januari 2001 te Straatsburg. 

Onder de naam Overleg van Rijnwaterdirecteuren kwam dit coördinerend orgaan voor het eerst 
bijeen op 20-21 januari 1999 te Ludwigsburg. Het CC is door de 14de Rijnministersconferentie op 
18 oktober 2007 te Bonn ook aangewezen als coördinerend orgaan voor de coördinatie bij de 
uitvoering van de EU Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR). Het ICBR-secretariaat fungeert als 
secretariaat voor de coördinatiestructuur KRW en ROR. 
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