TOEGANGSPROCEDURE VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENS VAN
HET BELGISCH RINGWERK

Algemene principes
De doelstellingen van het Belgisch Ringwerk (KBIN) kaderen in de biologie van het natuurbehoud; de
analyse van de gegevens en dus ook het ter beschikking stellen ervan, vormt een essentieel onderdeel van
dit programma.
De door het ringwerk (in België georganiseerd vanaf 1927) verzamelde gegevens omvatten twee
hoofdcategorieën: de ringgegevens sensu stricto (39 velden, zie beschrijving in bijlage) en de eigenlijke
terugmeldingen die de ring- en terugmeldingsgegevens van één enkele vogel omvatten (60 velden, zie
beschrijving in bijlage). Wat de ringgegevens betreft, zijn op dit ogenblik (november 2008) 7.500.000
records beschikbaar in het bestand, de rest (geschat op 16.600.000 records) is beschikbaar in de vorm van
papieren ringlijsten. Alle terugmeldingen die sinds 1927 werden opgetekend, zijn geïnformatiseerd.
De procedures die hieronder worden uiteengezet, hebben dus de bedoeling om de analyse en het gebruik
van de sinds 1927 verzamelde ring- en terugmeldingsgegevens te vergemakkelijken. Het systeem houdt er
tevens rekening mee dat het voor het KBIN essentieel is te kunnen beschikken over een overzicht van de
publicaties en werken die van deze gegevens gebruikmaken.
Elke aanvraag dient vergezeld te zijn van een beschrijving van de aard van de gevraagde gegevens en van
de doelstellingen van hun gebruik. Het ter beschikking stellen van de gegevens volgt na het tekenen van
een overeenkomst tussen de verantwoordelijke van het Ringwerk en de aanvrager.
Procedures in functie van het type gebruiker
1.

Aanvraag door een federale, gewestelijke of gemeenschaps-overheid

Vrije toegang tot de gegevens voor gebruik in het kader van de opdracht van deze instellingen inzake het
behoud van het natuurlijk erfgoed.
2.

Aanvraag door een universitaire instelling

Vrije toegang tot de gegevens indien de aanvraag uitgaat van een diensthoofd en met het oog op een
academisch gebruik (onderzoek of onderwijs). Indien de gegevens, in het kader van het uitvoeren van een
betaalde opdracht gevraagd worden: toegang tot de gegevens mits betaling
3.

Aanvraag door een vereniging zonder winstgevend doel die het natuurbehoud tot doelstelling
heeft.

Vrije toegang tot de gegevens indien de aanvraag uitgaat van een gemandateerd, het natuurbehoud tot doel
heeft en uitgevoerd wordt met eigen middelen door de vereniging of een van haar leden.
4.

Aanvraag door een particulier of een commerciële groep voor beroepsdoeleinden

Toegang tot de gegevens mits betaling
5.

Aanvraag door een aan het KBIN verbonden medewerker-ringer

Vrije toegang tot de gevraagde gegevens waarvan de analyse aanleiding moet geven tot een publicatie.
6.

Aanvraag door een Europees of niet-Europees onderzoeker

Als het om terugmeldingsgegevens gaat, zal de onderzoeker in de eerste plaats door verwezen worden naar
de EURING DataBank (EDB). Indien alleen Belgische gegevens worden gevraagd, wordt de toegang tot de
gegevens op dezelfde wijze geregeld als de op dat ogenblik geldende regeling van de EDB. De toegang tot
de ringgegevens is vrij, indien de aanvraag uitgaat van en diensthoofd en voor academisch gebruik bestemd
is (onderzoek of onderwijs).
In alle gevallen kunnen individuele afspraken gemaakt worden.
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OVEREENKOMST BETREFFENDE HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN GEGEVENS DOOR HET BELGISCH
RINGWERK (KBIN)
Mevrouw/ de Heer ……………………………………………………….
namens de Instelling/de Vereniging……………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
met als voorwerp het ter beschikking stellen van de volgende gegevens:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
De betreffende gegevens worden exclusief overgemaakt aan de begunstigde. Het is niet toegelaten ze aan
derden over te maken.
De begunstigde verbindt er zich toe de herkomst van de ringgegevens in elke wetenschappelijke publicatie
als volgt te citeren: in de tekst: “gegevensdatabank van het Belgisch Ringwerk, Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen” in de dankbetuigingen: “het Belgisch Ringwerk, Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen (Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid) en alle vrijwillige
medewerkers-ringers die gegevens verzamelen en een bijdrage leveren voor de financiering van het
systeem”.
De begunstigde verbindt er zich eveneens toe vijf overdrukken of een .pdf bestand van de betrokken studie
over te maken aan de verantwoordelijke van het Belgisch Ringwerk en dit onmiddellijk bij het verschijnen.
Indien het een boek betreft, zullen twee exemplaren afgeleverd worden, waarvan er een zal opgenomen
worden in de bibliotheca van het KBIN.
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