
Grijze roodstaart papegaai 
 
Heeft u een grijze roodstaart papegaai die u aan ons wilt overdragen? Dan is 
deze informatie voor u van belang. Uw vogel behoort namelijk tot de soort 
Psittacus erithacus.  
 
 

Beschermde soort 

De soort Psittacus erithacus wordt beschermd door CITES. Een internationaal 
verdrag dat de handel in beschermde plant- en diersoorten reguleert via een 
vergunningenstelsel. Soorten die door CITES worden beschermd staan op een 
lijst met drie beschermingsniveaus (Appendices I, II en III). Hoe meer bedreigt 
een soort wordt door de handel erin, hoe strenger de bescherming. In de 
Europese Unie (en dus ook Nederland) is deze wetgeving omgezet naar de 
Basisverordening. De Appendices zijn hierin vertaald naar de Soortenlijst met 
vier beschermingsniveaus: Bijlagen A, B, C en D. Grofweg komt Bijlage A 
overeen met Appendix I en Bijlage B met Appendix II. 
 
Om de drie jaar komen alle Lidstaten van CITES bij elkaar op de Conference of 
the Parties (CoP). Dan wordt onder andere besproken of er wijzigingen nodig 
zijn in de lijsten. In september 2016 vond de 17e CoP plaats en is er ook 
gesproken over de Grijze roodstaart papegaai. 
 
Als soort is de Grijze roodstaart papegaai al beschermd door CITES, met als 
beschermingsniveau Appendix II/Bijlage B. Omdat het steeds slechter gaat met 
de soort in het wild, is nu besloten om de soort strenger te gaan beschermen. 
De soort verhuist daarom naar Appendix I/Bijlage A. Dit besluit gaat in op 2 
januari 2017. 
 

Wijziging in onze procedure  

Door deze zogeheten uplisting, verandert er iets in onze werkwijze. Bijlage B-
vogels mogen wij aannemen als zij een naadloos gesloten voetring hebben. 
Hiermee is aangetoond dat de vogel in gevangenschap is gefokt. Deze voetring 
kan namelijk alleen in de eerste levensdagen van de vogel worden 
aangebracht, daarna is de voet te groot geworden. De voetring kan dan ook 
niet meer verwijderd worden zonder te breken. Vogels die geen naadloos 
gesloten voetring hebben, mogen wij alleen aannemen met een geldig CITES-
document. In de Europese Unie is dit meestal een EU-certificaat. Voor Bijlage 
A-vogels is alleen een naadloos gesloten voetring niet voldoende. Voor de 
overdracht aan ons is altijd een CITES-document (EU-certificaat) nodig. 
 
Omdat de grijze roodstaart van Bijlage B naar Bijlage A verhuisd is voortaan 
dus een EU-certificaat vereist voor de overdracht. Waarschijnlijk heeft u dit 
document nog niet en moet u deze eerst aanvragen bij het CITES-bureau. Op 
de website van RVO.nl leest u meer over CITES en kunt u ook de aanvraag 
indienen. Via deze link komt u direct bij het juiste onderwerp uit: 
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-
planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren. 
 
De wetgeving treedt op 2 januari 2017 in werking. Vanaf dat moment nemen 
wij alleen nog grijze roodstaart papegaaien mét een geldig EU-certificaat aan.  
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Grey parrot 
 
Do you have a grey parrot you wish to relinquish to us? Then this information 
concerns you, as your bird belongs to the species Psittacus erithacus. 
 
 

Protected species 

The species Psittacus erithacus is protected by CITES. An international treaty 
that regulates the trade in protected plant and animal species through permits. 
Species that are protected by CITES are on a list with three levels of protection 
(Appendices I, II and II). The more threatened a species is by trade, the better 
its protection. In the European Union (and thus The Netherlands) this 
legislation is embedded in EU-regulation. The Appendices are translated in the 
Species List with four protective levels: Annexes A to D.  In general, Annex A 
corresponds with Appendix I and Annex B with Appendix II.  
 
Every three years all CITES-members attend the Conference of the Parties 
(CoP). Changes in the Species List are then also discussed. In September 2016 
the 17th CoP took place. The Grey parrot was on the agenda. 
 
The Grey parrot is already protected by CITES as an Appendix II/Annex B 
species. As the population in the wild is still in decline, it was decided to 
increase the level of protection. The species is thus uplisted to Appendix 
I/Annex A. This change in legislation comes into effect on January 2, 2017. 
 
 

Changes in our procedure 

Due to this uplisting, our procedure slightly changes. We may accept Annex B-
birds if they have a seamless closed footring. This proves that the bird is bred 
in captivity. The footring can only be placed in the first few days of the birds’ 
life, than the foot grows too big. Also, the footring cannot be removed without 
breaking it.  Birds missing this footring can only be accepted with a valid CITES 
document. In the European Union this is often an EU-certificate. For Annex A-
birds a seamless closed footring isn’t enough. For the transfer to us a CITES-
document (EU-certificate) is always required. 
 
Because the Grey parrot is uplisted from Annex B to Annex A, an EU-certificate 
is required in all future transfers. You probably don’t have this certificate yet 
and you need to apply for one at the CITES Management Authority of your 
country. The contact details can be found on the page ‘National Contacts and 
information’ on www.cites.org.  
 
The legislation comes into effect on January 2, 2017. From then on we only 
accept grey parrots with a valid EU-certificate.  
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