
 

 
 

 
 



 Nationale buitengewone algemene vergadering  
WOENSDAG 27 juni 2012  

om 9u30, in het administratieve KBDB.-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

 

DEFINITIEVE DAGORDE 

 

1. WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN 

 

Art. 8 

 

Alle personen die wensen een associatie te vormen en één of meer hokken wensen in stand te houden, dienen als 

duivenliefhebber aangesloten te worden mits te voldoen aan volgende modaliteiten:  

1.uitbating van één enkel duivenhok door een associatie van maximum twee meerdere personen. Het aantal 

personen van de associatie is onbeperkt. Deze aansluitingen gebeuren van rechtswege door de PE/SPE na 

betaling van de voorziene bijdragen. Nochtans mag slechts één van de twee aangeslotenen de hoedanigheid van 

administratief verantwoordelijk lid hebben in een duivenliefhebbersvereniging. Alle personen die deel 

uitmaken van een associatie dienen de voorziene bijdragen te vereffenen. 

2.uitbating van één enkel hok door meer dan twee personen. Het aantal personen van de associatie is onbeperkt, 

maar slechts één enkele mag de hoedanigheid van administratief verantwoordelijk lid hebben in een 

duivenliefhebbersvereniging. De toelating om een associatie te vormen van meer dan twee personen behoort 

uitsluitend tot de bevoegdheid van de nationale raad van beheer en bestuur die zal beslissen op advies van de 

PE/SPE. Alle personen die deel uitmaken van een associatie dienen de voorziene bijdragen te vereffenen. 

2.voor een associatie van leden, woonachtig in verschillende PE/SPE, zullen de leden aangesloten worden in de 

PE/SPE waar het duivenhok is gelegen. 

3.uitbating van verschillende duivenhokken door een associatie van twee of meer personen. Na onderzoek door 

de betrokken PE/SPE is het uitsluitend de nationale raad van beheer en bestuur die de machtiging kan verlenen 

voor de uitbating van verschillende hokken door een associatie van duivenliefhebbers. De eventuele toelating 

geldt slechts voor één jaar doch  is hernieuwbaar op aanvraag van de betrokkenen. 

 

Art. 23 § 1 

 

De nationale algemene vergadering kan bevoegdheden aan de nationale raad van beheer en bestuur overdragen. 

Volgende punten dienen evenwel verplichtend voor te komen op de dagorde van de: 

Eerste algemene vergadering in januari of februari: 

1. onderzoek van eventuele klachten over het verloop van de verkiezingen gehouden in de schoot van de 

PE/SPE; 

2. benoeming van de nationale mandatarissen, voorgesteld door de PE/SPE; 

3. verkiezing en benoeming van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur; 

4. benoeming van de leden van de nationale promotiecommissie en verkiezing van de voorzitters en de leden 

van de nationale adviesraad voor mechanische klokken en van de nationale adviesraad voor elektronische 

constatatiesystemen op voorstel van de nationale raad van beheer en bestuur; 

5. benoeming van het college van censoren; 

(deze eerste vijf punten zijn slechts verplichtend bij vernieuwing van de mandaten)    

6. benoeming van ereleden en verdienstelijke leden;  

7. goedkeuring van de rekeningen; 

 (bij vernieuwing van de mandaten zal deze goedkeuring geschieden door de uittredende mandatarissen) 

8. stemming van de begroting; 

9. vaststelling van de diverse bijdragen voor het volgend dienstjaar; 

10. vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de KBDB-kamers; 

11. goedkeuring van de beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE; 

12. definitieve organisatie van het komend vluchtseizoen en vaststelling van de criteria van de  nationale 

kampioenschappen; 

13. onderzoek verslagen van 

a. de nationale raad van beheer en bestuur  

b. financieel 

c. de censoren 

Deze eerste nationale algemene vergadering van januari of februari zal bij de vernieuwing van de 

mandaten worden opgesplitst in twee delen en worden gehouden op twee verschillende tijdstippen met een 



tijdsinterval van maximum 20 kalenderdagen m.n. het eerste deel met de uittredende nationale 

mandatarissen en het tweede deel met de nieuwe nationale mandatarissen.  

 

Art. 32 

 

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur  worden verkozen onder en door de nationale 

mandatarissen tijdens de eerste nationale algemene vergadering volgend op de verkiezingen van  de 

mandatarissen in de schoot van hun PE/SPE (met uitzondering van de juridische raadgever zoals voorzien in 

art. 31 van deze Statuten)  
            

De nationale mandatarissen  verkiezen per stembrief de leden van de nationale raad van beheer en bestuur  . 

Deze verkiezing geschiedt met eenvoudige meerderheid van stemmen. 

 

 

 

 DE TWEEDE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2012 
 

WOENSDAG 27 juni 2012 

om 9u30, in het KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

  

DEFINITIEVE DAGORDE 

 

UURROOSTER 

 

9u30 (ZONDER de pers) 

1. Inbreuken op de plichtenleer 

 

11u00 (MET de pers) 
2. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone en statutaire algemene vergaderingen van 10.02.2012   

 

3. Benoeming van de leden van de nationale promotiecommissie en van de voorzitter van de nationale adviesraad 

voor mechanische klokken/elektronische constatatiesystemen 
 

4. Huidige stand van zaken in de volgende dossiers: 

 Terrein Pommeroeul 

 IT Factory 

 Motz Computer 

 Nationale Dagen 2012 

 Identiteitsring 2013 

 

5. Financiële dossiers 

 

6. Juridische dossiers 

 

7. Wijzigingen aan de KBDB-reglementen (in bijlage) 

 

 nationaal sportreglement (Art. 40, 43§2, 52§4 en 56 laatste §) 

 reglement Paramyxovirose (Art. 5) 

 duivenliefhebberswetboek (Art. 7, 12, 99§1 en 148) 

 plichtenleer van de KBDB-mandatarissen (procedure motie van wantrouwen) 

 

 

 

 

 

 



 

8. Sportieve mededelingen 

 Aanpassing van de uiterste uren van lossing 

 Mogelijkheid tot vervroeging van het eerste uur van lossing voor de nationale wedvluchten 

 Spel op zaterdag in Frankrijk: vrije keuze, per provincie of vluchtlijn, voor de inrichting van de 

snelheidswedvluchten op zaterdag of zondag 

 Overname van enkele inkorvingen voor nationale wedvluchten door “De Duivenwacht – Lendelede” ter 

vervanging van “Verbond Groot Izegem” 

 Aanpassing van de reglementering betreffende het uitstel tot lossen tot maandag 

 Aanpassing van de opdrachten voor de KBDB-controleurs in Frankrijk en België 

 KBDB-wedvluchten 2012 

 

 

 

Bijlage punt 7 dagorde NAV 27.06.2012 
 

Voorstel tot wijziging aan het NATIONAAL SPORTREGLEMENT 

 

Art. 40.  
De bedienden die voor de inkorving zijn aangesteld, noteren of verifiëren verplicht het identiteitsnummer en het 

jaartal van iedere duif. Deze ringnummers worden volledig vermeld.  Zowel het noteren als het verifiëren van de 

identiteitsring, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een aangestelde en onder toezicht van de liefhebber. 

 

Bij het elektronisch inkorven van een duif verschijnt op de display van de inmandinstallatie het nummer van de 

vaste voetring van de duif. Na controle van deze ring mag de duif worden ingekorfd. Pas nadat alle duiven van 

een liefhebber elektronisch zijn ingekorfd mag de inkorvingslijst, met gegevens van de liefhebber, de klok, de 

inmandinstallatie en de duiven in volgorde van inkorving, worden afgedrukt. Enkel na deze afdruk mogen de 

gegevens worden doorgestuurd naar een PC. 

Tijdens de elektronische inkorving mag de inmandinstallatie op geen enkel moment verbonden zijn met een PC. 

Tussen master en liefhebberstoestel  mag geen enkel ander toestel aangesloten zijn met uitzondering van de 

univesbox en/of zijn onderstel, nodig voor de verbinding van het liefhebbertoestel met de master. 
 

De inkorvingslijst en de bestatigingslijst kunnen enkel via het liefhebberstoestel afgedrukt worden. 

 

De inkorvingslijst dient onmiddellijk na het afdrukken ervan ondertekend te worden door de aangestelde van de 

vereniging en door de liefhebber. 

 

De vereniging bevestigt aldus dat de inkorvingslijst werd afgedrukt op een door de KBDB gezegelde master van 

het lopende jaar. 

 

Hierdoor bevestigt de liefhebber of zijn vertegenwoordiger de juistheid en volgorde van de ringnummers van 

zijn ingekorfde duiven. 

 

Al de opgemaakte documenten betreffende de wedvluchten, evenals de souches (draagstrookjes) van de 

gummiringen, op spil of  koord geplaatst, worden onder de verantwoordelijkheid van de vereniging onder zegel 

en in verzekerde bewaring geplaatst.  Ook vernietigde documenten blijven samen met de wedvluchtdocumenten 

bewaard. 

 

Een eventueel later onderzoek van deze documenten geschiedt in het openbaar op een vastgesteld uur en plaats 

in aanwezigheid van tenminste twee afgevaardigden van de vereniging.  Na die bewerking wordt alles opnieuw 

onder zegel geplaatst. 

 

Art.43 – 2
de

 §  (loden van de manden) 

Het loden dient te gebeuren met een gemerkt en door de KBDB aangenomen lood. 

Het gebruik van een daarvoor speciaal ontworpen loodtang is verplichtend. 

 

Art. 52 inlassing in § 4 



Een duivenlossing mag nooit, op straf van vernietiging van de wedvlucht, gebeuren vóór het uur in het lokaal 

van de vereniging bekendgemaakt bij de inkorving of vermeld op het programma of na het uiterste uur van 

uitstel van de lossingen tot 's anderendaags. 

 

Het terugbrengen van niet-geloste duiven om reden van ongunstige weersomstandigheden, mag nooit geschieden 

vóór 12 uur van de volgende dag na de voorziene lossingsdatum. In dit geval worden enkel de 

inschrijvingsgelden en uitslagkosten terugbetaald. 

 

Het terugbezorgen aan de deelnemers van de niet geloste duiven  gebeurt overeenkomstig de door de betrokken 

inrichters verstrekte onderrichtingen. 

   

De nationale ondervoorzitter bevoegd voor de sportieve aangelegenheden is bevoegd om over een algemeen 

afgelasten van de lossingen te beslissen, zo hij dit nodig acht. Hij mag eveneens, mits onderling akkoord met 

de nationale voorzitter, in buitengewone omstandigheden en teneinde het algemeen belang te dienen, alle 

beslissingen nemen die zich opdringen. 

 

In geval de ongunstige weersomstandigheden (voorspellingen) aanhouden tot de derde dag na de voorziene 

lossingsdag (meestal maandag) mag op de tweede dag (meestal zondag) vanaf 12 uur ’s middags uitgeweken 

worden naar een andere erkende lossingsplaats gelegen op dezelfde vluchtlijn en met een afstand die ongeveer 

10% minder bedraagt. De inrichter van een nationale of interprovinciale vlucht zal hieromtrent altijd het advies 

inwinnen van voornoemde ondervoorzitter. De bevoegde Federale Overheidsdienst zal hiervan eveneens worden 

geïnformeerd. 

 

Art. 56 – laatste § (loden van klokken) 

Het loden dient te gebeuren met een gemerkt en door de KBDB aangenomen lood. 

Het gebruik van een daarvoor speciaal ontworpen loodtang is verplichtend. 

BLIJFT ONVERANDERD 

 

 

 

Bijlage punt 7 definitieve dagorde NAV 27.06.2012 
Voorstellen tot wijzigingen aan het Duivenliefhebberswetboek en 

de Plichtenleer voor de KBDB-mandatarissen 

------------------------------------------------------------------------ 
 

P L I C H T E N L E E R 
 

Inlassing van de procedure „motie van wantrouwen“ 

 

D U I V E N L I E F H E B B E R S W E T B O E K 
 

Art. 7 

 

De nationale raad van beheer en bestuur benoemt de leden van de Kamer van eerste aanleg uit de leden van de 

KBDB die de vereiste bekwaamheden blijken te bezitten. 

Licentiaten in de rechten kunnen eveneens worden benoemd.  

De uitzonderlijke gevallen zullen worden beslecht door de nationale raad van beheer en bestuur.  
 

Art. 12 

 

De nationale raad van beheer en bestuur benoemt de leden van de Kamers van beroep uit de leden van de KBDB 

die de vereiste bekwaamheden blijken te bezitten. 

Licentiaten in de rechten kunnen eveneens worden benoemd. 

De uitzonderlijke gevallen zullen worden beslecht door de nationale raad van beheer en bestuur. 
 

Art. 99 § 1 

 



De straffen welke de Kamers cumulatief kunnen opleggen zijn: 

1. waarschuwing; 

2. blaam;  

3. oplegging van geldboeten van € 25,- tot € 500,-; 

4. ontzetting uit functie; 

5. schorsing van één tot tien jaar; 

6. voorstel tot uitsluiting. 

 

Art. 148 

 

De KBDB kan ieder aangesloten lid of gewezen lid die de boetes en/of de procedurekosten waartoe hij werd 

veroordeeld door een definitieve of uitvoerbare beslissing bij voorraad door een KBDB-Kamer en die deze niet 

betaalde, voor de burgerlijke rechtbanken vervolgen. 

--------------------------------------------------- 

  
 

 

 

 

Bijlage punt 7 definitieve dagorde NAV 27.06.2012 
 

REGLEMENT BETREFFENDE DE VERPLICHTE INENTING TEGEN 

PARAMYXOVIROSE 
VOOR ALLE DUIVEN DIE AAN TENTOONSTELLINGEN OF SPORTMANIFESTATIES 

DEELNEMEN 

 

Rekening houdend met het Koninklijk Besluit van 28.11.1994 dat de vaccinatie van reisduiven verplicht en met 

de richtlijn van de Europese Gemeenschap van 14.07.1992, die de communautaire beschikkingen stipuleert van 

de intercommunautaire uitwisselingen, zullen volgende maatregelen van toepassing zijn voor de aangeslotenen 

van de KBDB 

Art. 1 
 

Alle reisduiven die deelnemen aan een sportmanifestatie of aan een tentoonstelling moeten ingeënt zijn tegen 

paramyxovirose. 

Art. 2  
 

Voor elke inkorving zal de eigenaar een attest moeten voorleggen dat bevestigt dat zijn duiven werden ingeënt 

tegen paramyxovirose, volgens de voorschriften dienaangaande gepubliceerd in het Bondsblad en/of website van 

de KBDB 

Art. 3 
 

Alle inrichters van sportmanifestaties of van tentoonstellingen zullen de duiven, waarvan de eigenaar bij de 

inkorving geen vaccinatieattest kan voorleggen, moeten weigeren. 

Art. 4 
 

Elke duivenvereniging zal aan haar vergezeller een attest overmaken bevestigend dat uitsluitend duiven werden 

ingekorfd die ingeënt zijn tegen paramyxovirose. 

Art. 5 
 

Elke inbreuk op het huidig reglement, dient door de inkorvende vereniging, binnen de kortst mogelijke tijd, 

gemeld te worden aan de raad van bestuur van de PE/SPE die de duivenliefhebber in kwestie een verbod oplegt 

op nog duiven in te korven. Dit verbod wordt opgeheven 21 dagen nadat een attest van inenting werd 

ondertekend. 

 



Ingeval van aanhoudende weigering zich te onderwerpen aan het KB van 28.11.1994 en de richtlijn van de 

Europese Gemeenschap van 14.07.1992 zal de nationale raad van beheer en bestuur, na onderzoek van het 

dossier, een boete opleggen. De beschikking voorzien in §1 van huidig artikel blijft onverwijld van 

toepassing. 

 

Bij niet betaling van de boete kan de betrokkene onderworpen worden aan de toepassing van artikel 102 

punt 11 van het duivenliefhebberswetboek. 

Art. 6 
 

De eigenaars van duiven, de duivenverenigingen en de vervoerders-vergezellers zullen de beslissingen, getroffen 

door de betrokken ministeriële diensten, strikt moeten toepassen. 

 

 

 

     ======================== 

 

 

           

 

SAMENSTELLING NATIONALE 

PROMOTIECOMMISSIE 

2012-2018 

COMPOSITION COMMISSION DE 

PROMOTION NATIONALE 
 

 

VOORZITTER : 

 

 
 

Van Bockstaele Stefaan,  1540 Herne 

 



LEDEN: 

 

LIEGE-NAMUR-LUXEMBOURG 

 

VANDERVOST Jean, 4280 Avin 

 

HAINAUT-BRABANT WALLON 

 

VERMEULEN Paul,  7100 La Louvière 

 

VLAAMS-BRABANT 

 

KONINGS Joseph,  3270 Scherpenheuvel 

 

WEST-VLAANDEREN 

 

DENYS Yasmine,  8560 Gullegem 

 

OOST-VLAANDEREN 

 

MARCHANT Willy,  9820 Merelbeke 

 

LIMBURG 

 

STESMANS Edmond,  3530 Helchteren 

 

ANTWERPEN 

 

WUYTS Alfons,  2220 Heist-op-den-Berg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  


