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Gebruik van VWG-onderzoeksgegevens

Het bestuur van de Vogelwerkgroep wordt wel eens verzocht om

onderzoeksgegevens af te staan voor verschillende doeleinden.

Onlangs ontspon zich een discussie aan welke instanties we wel

en aan welke we geen gegevens leveren en of we daar een finan-

ciële vergoeding voor vragen (wat tegenwoordig gebruikelijk
is). Om hier een meer eenduidig beleid voor te gaan voeren

heeft het bestuur een notitie opgesteld waarin de uitgangspun-
ten en richtlijnen vermeld staan voor de levering van gegevens

die door de vogelwerkgroep zijn verzameld. Het is onmogelijk
om voor elk specifiek geval een volledig sluitende procedure
te vinden; aan de hand van de notitie zal het bestuur voor

ieder geval wel tot een besluit kunnen komen. Hieronder staat

een korte samenvatting.

Het gaat om gegevens die in het kader van VWG-activiteiten

zijn verzameld, waarbij met name gedacht moet worden aan

broedvogelinventarisaties, trektellingen, de midwintertelling
en losse waarnemingen. VWG-leden die op eigen initiatief on-

derzoeksgegevens verzamelen houden uiteraard zeggenschap over

het gebruik hiervan door derden. Zij worden er echter wel op

gewezen dat zij voor de levering ervan een financiële vergoe-

ding kunnen vragen.
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1. Het eerste uitgangspunt is dat de VWG gegevens verzamelt

ten behoeve natuurbescherming. Wanneer het gebruiksdoel van de

gegevens niet overeenstemt met de doelstellingen van de VWG,

zullen er in geen geval gegevens verstrekt worden.

2. Het tweede uitgangspunt is dat tegenover het gebruik van

onderzoeksgegevens van de VWG in principe een financiële ver-

goeding moet staan. Echter niet iedere aanvrager hoeft te be-

talen. Dit hangt af van de aard van de aanvrager (commercieel

of niet-commercieel)
.

In de regel zullen ecologische adviesbu-

reaus moeten betalen voor gegevens en natuurbeschermingsorga-
nisaties niet. Aanvragen van overheden vergen weer een andere

('voor wat, hoort wat') benadering. Van de provincie krijgen

we reeds veel gegevens, dus kan de provincie vrij over gege-

vens van de VWG beschikken, mits aan uitgangspunt 1 wordt vol-

daan. Van gemeenten en rijksoverheid kan wel geld worden ge-

vraagd.
3. Ofschoon de VWG bepaalde onderzoeksactiviteiten organiseert
en formeel de gegevens bezit, dient er altijd toestemming te

worden verkregen van degene die de gegevens verzameld heeft.

4. Afhankelijk van de hoeveelheid van het werk en de omvang

van de gegevens wordt een bedrag 'naar redelijkheid' door het

bestuur vastgesteld. Hierbij moet gedacht worden een bedrag

van ƒ 100,= tot ƒ 200,= voor een beperkte hoeveelheid gegevens

en een hoger bedrag voor een grotere hoeveelheid. Het verkre-

gen bedrag komt ten goede aan (activiteiten van) de VWG.

5. Bij voorkeur worden geïnterpreteerde gegevens geleverd en

geen basisgegevens, omdat hieruit door minder deskundige lie-

den verkeerde conclusies getrokken kunnen worden. De gegevens

dienen dus voorzien van een interpretatie geleverd te worden.

Basisgegevens kunnen wel aan capabele instanties als de pro-
vincie geleverd worden waar een interpretatie kan plaatsvin-
den.

6. Bij de levering wordt een soort overeenkomst opgesteld,
waarin de voorwaarden voor levering hiervan worden opgenomen.

Beide partijen dienen zich naar 'goed fatsoen' hieraan te hou-

den.

In ieder geval dient voor het overnemen van gegevens uit de

Fitis altijd toestemming van auteur en redactie worden verkre-

gen.

Neem in voorkomende gevallen altijd even contact op met een

bestuurslid!

Hans Groot

Namens het bestuur,

Veldwerkcommissie


