
Bijlage 1: Lijst met 10 criteria 
 
Alleen de landen die de Overeenkomst voor het Werelderfgoed hebben ondertekend kunnen 
nominaties indienen 
  
Sinds 2005 is er één set van 10 criteria, waarvan - naast het element van bijzondere universele 
waarde - aan minimaal één moet worden voldaan, te weten:  
 
I. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie; 
 
II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of 
binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, 
monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting; 
III. het draagt een unieke of ten minste een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of een 
samenleving, die nog voortleeft of is verdwenen; 
 
IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble 
of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt; 
 
V. het is een bijzonder voorbeeld van een traditionele menselijke bewoning of landgebruik, dat een 
cultuur (of culturen) vertegenwoordigt, in het bijzonder wanneer het kwetsbaar is geworden ten 
gevolge van onomkeerbare veranderingen; 
 
VI. het is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of geloof, 
met artistieke en literaire werken van bijzondere universele betekenis (de commissie beschouwt dit 
criterium alleen als toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in combinatie met een ander 
cultureel of natuurlijk criterium op de lijst); 
 
VII. het bevat buitengewone natuurverschijnselen of gebieden van buitengewone natuurlijke 
schoonheid en esthetisch belang; 
 
VIII. het is een bijzonder voorbeeld van belangrijke lopende ecologische en biologische processen in 
de evolutie en ontwikkeling van ecosystemen op het land, in zoet water, aan de kust en in en op zee, 
en van gemeenschappen van planten en dieren; 
 
IX. het herbergt de belangrijkste natuurlijke onderkomens voor het behoud van biodiversiteit, inclusief 
die welke bedreigde soorten herbergen van buitengewone, universele betekenis; 
 
X. het is een gebied met een exceptionele, natuurlijke schoonheid. 
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