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Nieuwsbrief  9, 3e jaargang. 
 

 
 

 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant.  
 

Er is nieuwe informatie over de grijze roostaartpapegaai. 
Op vragen van het lid van het hoofdbestuur, dhr. F.Rönitz, (webmaster, wetgeving & ringenadministratie), aan het 

ministerie ie het volgende antwoord gekomen. 

“Geachte heer Rönitz. Wij hebben uw mail van 2 oktober in goede orde ontvangen. Omdat op 2 oktober 2016 het 

verplaatsen van de grijze roodstaart naar Appendix I nog niet definitief was, heb ik gewacht met reageren.   

Inmiddels is duidelijk dat de soort met ingang van 2 januari 2017 op Appendix I, bijlage A zal worden geplaatst. 

De Europese Commissie heeft inmiddels een concept voor de nieuwe soortenlijst gemaakt en deze zal binnenkort de 

wettelijke procedures doorlopen. Een van de consequenties van het verplaatsen van de grijze roodstaart naar 

Appendix I en Bijlage A is, dat voor iedere eigendomsoverdracht een EU-certificaat nodig is. Twee andere 

consequenties zijn dat iedere eigenaar zijn of haar (huis-)dier moet merken, voor zover dat al niet gedaan is en een 

administratie moet bijhouden. Tot slot moet de eigenaar documenten hebben waaruit blijkt dat hij of zij het dier al in 

zijn bezit had voor de verplaatsing. Ook is aan te raden dat de eigenaar documentatie heeft waaruit blijkt dat het dier 

gefokt is in Nederland of in een andere EU-lidstaat. 

In de aankomende CITES nieuwsbrieven zullen wij meer aandacht besteden aan de uitkomsten van de CP in 

Johannesburg en de praktische uitwerkingen ervan. Deze nieuwsbrief zal binnenkort worden uitgebracht. 

Wat betreft uw vraag of de grijze roodstaart op Bijlage X van de uitvoeringsverordening kan worden geplaatst. 

Het plaatsen van de soort houdt een wetswijziging in. Het is nog onduidelijk of het plaatsen van de soort op Bijlage 

X tot de mogelijkheden behoort. Met vriendelijke groet, Karen van Dartel”, Kar 

Ik raad kwekers aan om stalen of gekleurde aluminium ringen te bestellen. Deze zijn voor CITES vogels verplicht. 

Blank aluminium mag niet volgens de ringenregeling. De stalen en gekleurde ringen kunnen – indien nodig – later 

nog geregistreerd worden. 
  van Dartel" 

- De aankomende beurs houden wij op zondag 11 december. 

Laat ook deze beurs weer slagen door zelf vogels mee te brengen om te ruilen of te verkopen. 
 

- De eerstvolgende ledenvergadering is de Jaarvergadering die wordt gehouden op vrijdag 27 januari 2017.   

In de nieuwsbrief van januari gaan we hier nader op in.   
 

Dode vogels gezocht. 

Ons lid Jeffrey Verhoef is voor een project aan de Universiteit van Wageningen doende om zoveel mogelijk 

verschillende soorten vogels te verzamelen voor onderzoek. 

Heeft u dode vogels, parkieten, papegaaien of tropen, bewaar ze voor hem in de vriezer en neem contact met hem op. 

Dat kan via de mail; vogelonderzoek@gmail.com of mobiel; 06-23929899. 
 

Feestavond 2017, Zaterdag 14 januari. 

Zoals in voorgaande jaren gaat dit ook dit jaar weer een gezellige en goed verzorgde avond worden. 

Aanmelden graag tijdens de volgende beurs maar zeker voor 4 januari, zodat wij op tijd onze bestellingen kunnen 

plaatsen. De kosten bedragen slechts € 22,50 p.p. en wij vragen u om dit bedrag gelijktijdig met uw aanmelding bij 

onze penningmeester te voldoen. Noteer deze datum daarom alvast nu in uw agenda. 
 

 

 
 

PS; In het belang van uw privacy worden de mailadressen van de andere geadresseerden afgeschermd. 

Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen of wilt u zich hiervoor juist aanmelden?   

Een mailtje aan onze secretaris via ps.wb@hotmail.com en uw mailadres wordt van de lijst verwijderd of er aan toegevoegd.  
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