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HOE MEDEWERKER-RINGER VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT  VOOR 

NATUURWETENSCHAPPEN WORDEN 

 

ORGANISATIE EN SOORTEN RINGVERGUNNINGEN 

 

 

Organisatie 

 

Het Ringwerk van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) 

organiseert het ringen van vogels in het land. Eén van de belangrijke pijlers van deze 

organisatie is het netwerk van medewerker-ringers. Dit zijn strikt door het KBIN 

gecertificeerde vrijwilligers om zo een hoge kwaliteit van de verzamelde gegevens te 

verzekeren. Ze handelen binnen het kader van de procedures van het KBIN en van door de 

bevoegde autoriteiten toegekende vergunningen. Op die manier wordt een respectvol omgaan 

met vogels, personen en wettelijke voorschriften verzekerd. 

 

Ringers zijn altijd verbonden aan een werkgroep die opgericht is in de regio waar ze actief 

zijn. Er zijn geen zelfstandige ringers. Elke groep wordt geleid door een groepsoverste. Deze 

verzekert het administratief beheer van de groep, dit wil zeggen de verdeling van de ringen, 

de transmissie van de gegevens (ringgegevens, terugmeldingen, jaarstaten) tussen de ringers 

en het KBIN (en vice versa) en heeft ook de supervisie over de vorming van stagiairs. 

 

Ieder persoon die ringer wenst te worden, neemt contact of wordt in contact gebracht met de 

groepsoverste van de regio waar hij of zij actief is. De groepsoverste aanvaardt de kandidaat 

al dan niet voor een stage aan de hand van een eerste evaluatie. Een reeds aanwezige kennis 

van wilde vogels, een motivering voor het behoud van de natuur en het zich beschikbaar 

kunnen stellen, zijn belangrijke parameters bij deze eerste evaluatie door de groepsoverste.  

Het beschikken van een e-mailadres is verplicht. Is de evaluatie van de groepsoverste positief, 

dan kan de geïnteresseerde zijn stage beginnen. De groepsoverste brengt hem dan op de 

hoogte van alle bestaande procedures. Het KBIN/Ringwerk interfereert niet in deze fase, 

behalve als de groepsoverste of de geïnteresseerde daar nadrukkelijk om vragen. 

 

Het KBIN organiseert jaarlijks, gedurende de 2 laatste weken van november, theoretische 

examens om nieuwe kandidaten te certificeren. Het is de groepsoverste die de kandidaat, 

nadat hij de verplichte stage heeft beëindigd en een positieve evaluatie heeft gekregen, moet 

inschrijven voor de examens. De inschrijvingen worden afgesloten op 1 september. De 

groepsoverste mag een vertegenwoordiger aanduiden om deze evaluatie uit te voeren. De 

vaardigheid om op een perfecte manier een vogel te manipuleren, is daarbij een criterium die 

prioritair geëvalueerd wordt. De bekwaamheid nodig om voor het theoretisch examen te 

slagen, is het volgende criterium. Kandidaten worden op het KBIN uitgenodigd om zich te 

bekwamen in het determineren van opgezette vogels. Dit kan tot 15 september (afspraak bij 

Aurel Vande Walle – Aurel.Vandewalle@naturalsciences.be).   

 

De opleiding is dus essentieel van praktische aard: kennis wordt door middel van veldwerk 

binnen de werkgroep verworven. Het nemen van nota’s op het terrein wordt sterk aangeraden. 

Een theoretische studie is eveneens aanbevolen. Een bibliografische referentie is nodig: 

Svensson, L. 1992. Identification Guide to European Passerines. 
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De kandidaat die niet slaagt voor het examen mag na positief advies van de groepsoverste 

zich het daarop volgend jaar opnieuw aanbieden. Na twee opeenvolgende mislukkingen is een 

nieuwe stageperiode van minimum 2 jaar verplicht. Een ringer die zijn activiteiten gedurende 

5 of meer jaar onderbreekt, moet opnieuw een examen afleggen alvorens terug als ringer 

ingeschreven te worden.  

 

De lijst van medewerkers die geslaagd zijn in de proeven, wordt overgemaakt aan de 

bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van een vergunning voor het vangen en ringen van 

vogels voor wetenschappelijke doeleinden. 

 

Op straffe van uitgesloten te worden uit het netwerk, dient elke medewerker de procedures 

van het Ringwerk en de reglementen van de bevoegde autoriteiten te respecteren. 

 

 

Vergunningstypes 

 

Nestvergunning 

 

ervaring : minimum 2 jaar stage 

 

vereiste kennis :             -procedures KBIN en artikels van de vergunning 

  -procedures voor het invoeren van gegevens 

  -topografie van een vogel (zangvogel – niet-zangvogel)  

  -theorie van de rui 

-meettechnieken 

-determinatie van de soort (25 dia’s, defileren automatisch om 

de 10 sec.)  

-determinatie van de soort (proef van 1 uur, minstens 30 

opgezette specimens)  

 

vergunning : het ringen van alle soorten in de pullus fase (binnen de perken 

van de procedures). Laat dus niet toe om zelf in het bezit te zijn 

van vangmiddelen, noch om ze zelf te gebruiken of er alleen 

toezicht op te houden. 
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Vangvergunning 

 

ervaring : minimum 2 jaar stage met een nestvergunning  

 

vereiste kennis :             -procedures KBIN en artikels van de vergunning 

  -procedures voor het invoeren van gegevens 

  -topografie van een vogel (zangvogel – niet-zangvogel) 

  -theorie van de rui 

-meettechnieken 

-determinatie van de soort (25 dia’s, defileren automatisch om 

de 10 sec.)  

-determinatie van de soort, de leeftijd en het geslacht (proef van 

1 uur, minstens 30 opgezette specimens)  

 

vergunning : het ringen van alle soorten, ook met behulp van vangmiddelen, 

binnen de beperkingen van de procedures.  

 

algemene opmerking:  het niveau van vereiste kennis is duidelijk hoger dan dat van de 

nestvergunning voor eenzelfde leerstof.  

 

 

Specifieke vergunning 

 

ervaring : minimum 1 jaar stage, voorstellen van een studieprotocol 

 

vereiste kennis :             -procedures KBIN en artikels van de vergunning 

  -procedures voor het invoeren van gegevens 

  -topografie van een vogel (zangvogel – niet-zangvogel) 

  -theorie van de rui 

-meettechnieken 

-determinatie van de soort, de leeftijd en het geslacht  

 

vergunning : het ringen van maximum 3 soorten, binnen de beperkingen van 

de procedures 

 

algemene opmerking:  vergunning beperkt tot 3 soorten maximum ; de keuze van de 

soorten moet coherent zijn en de geschikte vangtechnieken 

moeten zodanig zijn zodat de vangst van andere soorten 

marginaal is 

 

 


