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Claims op ring- en terugmeldgegevens

Gerrit Speek & Arie+J. van Noordwijk

Geconfronteerd met rechten uit het

(verre) verleden constateerde de

Ringcentrale een aantal claims zon-

der einddatum. De rechthebbende

heeft in dat geval tot in lengte van

dagen een veto over het gebruik van

zijn gegevens door derden. In de

administratie bij die "open" claims

staan o.a. argumenten als "veel

moeite aan besteed" en "tijd en

geld". De Ringcentrale vindt dat in

deze tijd geen gezonde zaak meer.

De wet staat ons toe vogels te van-

gen er- te ringen als middel om

wetenschappelijk onderzoek te ver-

richten, of om door middel van

CES- en RASachtige projecten rap-

porten te publiceren die een bij-

drage kunnen leveren aan beslissin-

gen omtrent vogelbescherming en/

of natuurbehoud. In dat licht bezien

vindt de Ringcentrale open-claims
niet meer acceptabel.
Met ingang van 01 januari 2000 krij-

gen alle nieuwe claims een eind-

datum. Die einddatum stelt u re-

delijkerwijs in staat uw gegevens te

bewerken en te publiceren.

Alle reeds aanwezige claims

krijgen, voor zover daar geen

duidelijke afspraken over zijn

gemaakt, een einddatum van

01 januari 2003.

Tot 1997 hanteerde de Ringcentrale
een andere prijsstructuur voor de

ringen dan heden ten dage. Daar-

naast waren er ook nog twee soor-

ten prijzen: één voor de amateur

en een duidelijk hogere prijs voor

de beroeps, die daarbij een claim

kon leggen op de ring- en terug-

meldgegevens die hij verzamelde.

Ook niet-professionele ringers kon-

den gebruik maken van dat recht.

De claimhouder vindt het, terecht

volgens de Ringcentrale, nietaccep-

tabel dat een ander met zijn gege-

vens aan de haal gaat voordat hij
zelf die gegevens heeft uitgewerkt

en gepubliceerd.
Met ingang van 1 januari 1997 han-

teren we een andere prijsstructuur

voor de ringen, waarbij ook de twee

verschillende prijzen zijn afgeschaft.
Het claimrecht blijft behouden ui-

teraard.
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Tot de einddatum vraagt de Ring-

centrale u toestemming als anderen

van uw gegevens gebruik willen

maken. Na die datum kunnen we

die gegevens zonder kennisgeving

en goedkeuring aan derden ver-

strekken.

Mocht u vragen hebben over een

eventuele claim van u: Vogeltrek-

station, Postbus 40, 6666 ZC Hete-

ren.

Cerrit Speek & Arie van Noordwijk,

Ringcentrale


