
BUITENGEWONE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 2018 
 

op vrijdag 26 oktober 2018 om 10u00, 
in het administratieve KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

 

 
DEFINITIEVE  DAGORDE 

 

 

1. Wijzigingen aan de STATUTEN (zie tekst hieronder) 

 
*Verhuis van een duivenliefhebbersvereniging 
Art. 14 §8 & §10 
 
*Om geldig beslissingen te nemen dient een eenvoudige meerderheid van de leden van een 
comité of commissie in de schoot van de KBDB aanwezig te zijn 
Art. 22§10, 28 laatste §, 29 laatste §, 34 voorlaatste § & 36 laatste §  
 
*Samenstelling NRBB – 2 juridische raadgevers 
Art. 22§2, 31, 32§1 & 38  
 
*Lidmaatschap van de leden  
Art. 6 
 

*Nationale Algemene Vergadering  

Art. 23 

 

 
           

 

TWEEDE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2018 

 

op VRIJDAG 26 oktober 2018 om 10u00, 

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

 

 

DEFINITIEVE DAGORDE 

 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone nationale algemene vergaderingen van 22.06.2018 en 

van 24.09.2018. 

De notulen worden goedgekeurd.  

 

2. Vaststelling van de prijs van de ring 2019 voor te stellen aan de Minister van Financiën en de bepaling van 

het bedrag van de supplementaire bijdrage vanaf de aankoop van X aantal ringen.  



De prijs van de ring wordt vastgesteld op 1.00 euro. Vanaf de 151ste ring wordt een supplement van 2.00 euro 

per ring aangerekend. 

 

3. BOEKHOUDING 

Begroting PE/SPE (art. 43 van de Statuten)  

              De begroting PE/SPE wordt aanvaard. 

 

4. Voorstellen tot uitsluiting - nihil 

 

5. Aanvragen tot opheffing van uitsluiting en aanvragen tot het verlenen van eerherstel - nihil 
 

6. ONTSLAG / BENOEMINGEN  

a) Nationaal en provinciaal mandaat 

PE West-Vlaanderen – ontslag van dhr Yvan Mouton als provinciaal en nationaal mandataris en 

benoeming van dhr Davy Verleije als provinciaal mandataris   

De benoeming van de heer Dany Verleije wordt goedgekeurd. 

b) Verdienstelijk lid 

PE Limburg – voorstel om dhr Jean-Louis Loix als verdienstelijk lid te benoemen   

       De benoeming van de heer J.L. Loix als verdienstelijk lid wordt goedgekeurd.  

 

7. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen (zie tekst hieronder) 
A) *Om geldig beslissingen te nemen dient een eenvoudige meerderheid van de leden van een 

comité of commissie in de schoot van de KBDB aanwezig te zijn 

HR  -  Art. 17 laatste § 

STATUTEN VERENIGINGEN  -  Art. 23 §4, 30 voorlaatste § & 34 laatste § 

 

*Samenstelling NRBB – 2 juridische raadgevers 

DLW -  Art.6, 8 §1, 11, 13 §1, 15 §1, 16 §1, 146 §1, 147bis §5 & 149 laatste § 

PLICHTENLEER - Art. 4.1 §2 

 

*Betalingstermijn van de borgtocht voor de aanklager  

DLW -  Art. 55§3 

 
B) Nationaal Sportreglement : 

Art. 11§1, 12§1, 30 laatste§, 37§1, 43§2, 56§1, 98, 101, tekst boven art. 105 & 112 

 

C) Dopingreglement 

Art. 1  

 

 

8. Informatie en voorstelling van de NATIONALE DAGEN 2018 

 

9. Vaststelling data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor het 

vluchtseizoen 2019. 

De kalender 2019 wordt goedgekeurd.  

 

10. Sportieve organisatie voor het vluchtseizoen 2019 (Zie PowerPoint Sportief) 

• E-mail PE Antwerpen die vraagt om meerdere punten op de dagorde van deze Vergadering te 

plaatsen 

 

************************** 

 

 

BIJLAGEN 
 

Bijlage dagorde NBAV 26/10/18 

Voorstellen wijzigingen KBDB-Statuten 
1. Verhuis van een duivenliefhebbersvereniging 

https://www.kbdb.be/nl/nieuws-nl/81-homepage/51879-nationale-dagen-2018-affiche


- art. 14 § 8 & § 10 

Art. 14 Statuten (verhuis duivenliefhebbersvereniging) – inlassing van een § 8 en wijziging § 10   

De duivenliefhebbersverenigingen worden aanvaard of geweigerd door de nationale raad van beheer en bestuur, 

die zijn beslissingen dient te motiveren. 

Duivenliefhebbersverenigingen die zich wensen aan te sluiten dienen in het bezit te zijn van statuten en 
reglementen die beantwoorden aan de doelstellingen van de KBDB en een schriftelijke aanvraag indienen bij de 

PE/SPE, die ze met advies overmaakt aan de nationale raad van beheer en bestuur. 

Alle wijzigingen in reglementen of statuten van de duivenliefhebbersverenigingen dienen goedgekeurd te 

worden door de PE/SPE waaronder ze ressorteren en alwaar ze worden ingediend. 

Elke duivenliefhebbersvereniging die geen bijzondere goedgekeurde reglementen of statuten bezit, zal de KBDB 

typestatuten voor de duivenliefhebbersverenigingen toepassen. 

Het is de duivenliefhebbers toegelaten één duivenliefhebbersvereniging per gemeente te stichten. In een 

gefusioneerde gemeente met minder dan honderd leden mag geen tweede duivenliefhebbersvereniging worden 

opgericht. 

In gemeenten na fusie waar reeds een duivenliefhebbersvereniging bestaat, zal geen nieuwe 

duivenliefhebbersvereniging kunnen worden gesticht, tenzij er meer dan honderd leden zijn tegenover één 

bestaande duivenliefhebbersvereniging, meer dan tweehonderd leden tegenover twee bestaande, enz… 
Dergelijke machtiging zal slechts kunnen verleend worden aan de aanvragers die een aantal gunstige stemmen 

bekomen dat gelijk is aan de helft plus één van de aangesloten leden uit de gemeente, ongeacht het aantal 

deelnemers aan de stemming bij het referendum dat door de PE/SPE wordt gehouden, op kosten van de 

aanvragers. Die stemming is persoonsgebonden. 

De bepalingen voorzien in de paragrafen 4, 5 & 6 van huidig artikel  zijn ook van toepassing bij de verhuis 

van een duivenliefhebbersvereniging.  

Iedere vereniging mag slechts over één inkorvingslokaal beschikken behoudens uitdrukkelijke toestemming van 

de nationale raad van beheer en bestuur op advies van het comité van de PE/SPE 

Bijzondere gevallen, met betrekking tot de aansluiting of stichting van nieuwe duivenliefhebbersverenigingen of 

de verhuis van een duivenliefhebbersvereniging, zullen beslecht worden door de nationale raad van beheer en 

bestuur, op voorstel van de betrokken PE/SPE. 
De goedkeuring van de verhuis van een vereniging behoort tot de bevoegdheid van de PE/SPE. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard. 

 

2- Om geldig beslissingen te kunnen nemen dient een eenvoudige 

meerderheid van de leden van een comité of commissie in de schoot 

van de KBDB aanwezig te zijn.  

Art. 22 § 10 Statuten – wijziging in het vet 
Opdat de nationale algemene vergadering geldig zou kunnen beslissen is het noodzakelijk dat tenminste de 

helft plus één van de gekozen nationale mandatarissen, aanwezig zijn. 

De nationale algemene vergadering kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een gewone 

meerderheid van de gekozen nationale mandatarissen aanwezig is. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

Art. 28 laatste § Statuten – wijziging in het vet 

 

Opdat het comité van de PE/SPE geldig zou kunnen beslissen is het noodzakelijk dat tenminste de 
helft plus één van de gekozen mandatarissen, aanwezig zijn. 
 
Het comité van de PE/SPE kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een gewone meerderheid van de 

gekozen mandatarissen aanwezig is. 
Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan mag binnen de 5 dagen een tweede vergadering 
worden samengeroepen die dezelfde punten zal behandelen, welk ook het aantal aanwezige leden is. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 
Art. 29 laatste § Statuten – wijziging in het vet 

Opdat de duivenliefhebbersverenigingen van de PE/SPE geldig zouden kunnen beslissen is het noodzakelijk 

dat tenminste de helft plus één van de duivenliefhebbersverenigingen aanwezig zijn. 



De duivenliefhebbersverenigingen van de PE/SPE kunnen slechts geldig beslissingen nemen wanneer een 

gewone meerderheid van de duivenliefhebbersverenigingen aanwezig is. 

Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan mag binnen de 5 dagen een tweede algemene vergadering 

worden samengeroepen die dezelfde punten zal behandelen, welk ook het aantal aanwezige leden is. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

Art. 34 voorlaatste § Statuten – wijziging in het vet 

Opdat de nationale raad van beheer en bestuur  geldig zou kunnen beslissen is het noodzakelijk dat de helft 

plus één van zijn leden aanwezig zijn. 

De nationale raad van beheer en bestuur kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een gewone 

meerderheid van zijn leden aanwezig is. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

Art. 36 laatste § Statuten – wijziging in het vet 

Opdat een centraal comité geldig kan beslissen, is het nodig dat de helft plus één van zijn leden aanwezig is. 

Een centraal comité kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een gewone meerderheid van zijn leden 

aanwezig is. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

3- Samenstelling NRBB – 2 juridische raadgevers. 

Art 22 § 2 ,31, 32§1 en 38 

 
Art. 22 § 2 Statuten – wijziging in het vet 

Alleen de nationale mandatarissen hebben stemrecht op de nationale algemene vergadering. 

De nationale mandatarissen evenals de nationale juridische raadgevers hebben stemrecht op de nationale 

algemene vergadering. 

De wijziging van dit artikel wordt niet aanvaard. 

 

Art. 31 Statuten – wijzigingen in het vet 

De nationale raad van beheer en bestuur  bestaat uit zes (i.p.v.5) leden benoemd door de nationale algemene 

vergadering. 

Het zijn: 

- Een voorzitter (tweetalig Nederlands-Frans) 

- Twee ondervoorzitters van verschillende taalrol. Een van hen zal het voorzitterschap van het 

nationaal sportcomité waarnemen 

- Een schatbewaarder 

- Twee juridische raadgevers van verschillende taalrol (licentiaat of master in de rechten) 

 

De juridische raadgevers wordt gekozen uit de leden van de nationale algemene vergadering of uit de bij de 

KBDB aangesloten duivenliefhebbers op voordracht van een lid van de nationale algemene vergadering. De 

voorgestelde kandidaat zal een schriftelijke motivering neerleggen en blijk geven van zijn kwaliteiten en 
bekwaamheden inzake juridische kennis in de duivensport. Hij dient ook eventueel het bewijs te leveren van een 

anciënniteit als nationaal mandataris. In beide gevallen hebben de juridische raadgevers stemrecht op de 

nationale algemene vergadering. 

De zes (i.p.v.vijf) verkozen leden van de nationale raad van beheer en bestuur  zetelen allen in de nationale 

algemene vergadering. 

Ieder mandaat dat vrijkomt ingevolge ontslag of overlijden, zal worden ingevuld in de op het ontslag of 

overlijden eerst volgende nationale algemene vergadering.  

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur mogen geen voorzitter zijn van hun PE/SPE. 

Zij mogen ook niet uit dezelfde PE/SPE komen, met uitzondering van de juridische raadgevers. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 
Art. 32 § 1 Statuten – wijziging in het vet 

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur worden verkozen 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 raadgevers zoals voorzien in art. 31 van deze Statuten). 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 



Art. 38 Statuten – wijzigingen in het vet 

De juridische raadgevers, leden (i.p.v. lid) van de nationale raad van beheer en bestuur, kunnen (i.p.v. 
kan) een nationale juridische commissie samenstellen bestaande uit minstens 3 leden, eventueel van 
buiten de KBDB en gekozen om hun professionele bekwaamheden. Deze commissie zal worden 
voorgezeten door de één van de nationale juridische raadgevers. 
Deze commissie heeft tot taak adviezen uit te brengen, voorstellen te formuleren en grondige studies 
te maken betreffende alle juridische aspecten die verband houden met de duivensport. 
 
De taken van deze commissie zullen worden uitgevoerd op vraag van de nationale raad van beheer en 
bestuur  of op vraag  van de nationale algemene vergadering . De resultaten zullen worden 
overgemaakt aan de nationale raad van beheer en bestuur  die ze op de dagorde van de 
eerstvolgende nationale algemene vergadering zal plaatsen. 
 
De nationaal juridisch raadgevers staan (i.p.v. staat) in voor de redactie en herziening van het 
duivenliefhebberswetboek. Zij zullen (i.p.v. Hij zal) de voorstellen tot uitsluiting en opheffing van 
uitsluiting, voorgelegd aan de nationale algemene vergadering, in toepassing van  de bepalingen van 
het duivenliefhebberswetboek, onderzoeken. 
 
Zij brengen (i.p.v. Hij brengt) eveneens advies uit over de genadeverzoeken die door  de nationale voorzitter van 

de KBDB worden onderzocht. 

De beslissingen van de nationale juridische commissie worden in een rangschikkingsmap opgenomen en 

ondertekend door zijn voorzitter.  

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

4- Lidmaatschap -liefhebbers 

Art.6 Statuten 
De KBDB stelt jaarlijks de voorwaarden van lidmaatschap vast. 
Uitsluitend de liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich aansluiten 

bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder 

geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB. 

De leden worden onderverdeeld in: 

1°- Leden duivenliefhebbers 

2°- Leden duivenliefhebbers in associatie (duo’s enz.) 

3°- Leden niet-duivenliefhebbers 

4°- Ereleden en verdienstelijke leden 

5°- Vergunningen met betrekking tot de organisatie van wedvluchten, duivenlossingen en openbare verkopingen.  

Het lidmaatschap voor de leden, vermeld onder de punten 1 en 2 van huidig artikel, begint op 1 januari en 

eindigt van rechtswege op 31 december. Hiervoor dienen de leden hun hoklijst in te dienen in een vereniging 

van hun PE/SPE vóór 15 november van het vorige jaar. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

5- Nationale Algemene Vergadering  

Art.23 Bijvoeging van een § 
Alleen de punten die op de dagorde voorkomen, mogen op de nationale algemene vergadering worden 

besproken. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

 

 

 

Bijlage dagorde punt 7A NAV 26/10/18 

 

Voorstellen wijzigingen KBDB-reglementen 



 

1- Om geldig beslissingen te nemen dient een eenvoudige meerderheid van de leden van een 

comité of commissie in de schoot van de KBDB aanwezig te zijn  

 Huishoudelijk Reglement: 

- art. 17 laatste § 

 Statuten verenigingen: 

- art. 23 § 4 

- art. 30 voorlaatste § 

- art. 34 laatste § 

 

2- Samenstelling nationale raad van beheer en bestuur: 2 juridische raadgevers 

 Duivenliefhebberswetboek 

- art. 6 

- art. 8 § 1 

- art. 11 

- art. 13 § 1 

- art. 15 § 1 

- art. 16 § 1 

- art. 146 § 1 

- art. 147 bis § 5 

- art. 149 laatste § 

 Plichtenleer 

- art. 4.1 § 2 

 

3- Betalingstermijn van de borgtocht voor de aanklager 

 

 Duivenliefhebberswetboek 

- art.55 §3 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Art. 17 laatste § HR – wijziging in het vet 
 
Opdat het comité van de PE/SPE geldig zou kunnen beslissen is het noodzakelijk dat tenminste de 
helft plus één van de gekozen mandatarissen aanwezig zijn. 
Het comité van de PE/SPE kan slechts geldig beslissing nemen wanneer een gewone meerderheid 
van de gekozen mandatarissen aanwezig is. 
Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan mag binnen de 5 dagen een tweede vergadering 
worden samengeroepen die dezelfde punten zal behandelen, welk ook het aantal aanwezige leden 
is. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

DUIVENLIEFHEBBERSWETBOEK 
 
Art. 6 DLW – wijzigingen in het vet 
 
De Kamers van eerste aanleg bestaan uit vijf gewone leden en uit vijf plaatsvervangende leden. 



De gewone en plaatsvervangende leden worden door van de nationale raad van beheer en bestuur 
benoemd, op voorstel van de nationale juridische raadgevers, voor een termijn van zes jaar. De 
kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de KBDB, onder 
toezicht van de nationale juridische raadgevers en voor advies worden overgemaakt aan de 
betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen. 
Al de leden zullen nochtans de uitoefening van hun functie blijven waarnemen tot op de dag dat in 
hun vervanging, door benoeming, is voorzien.  
De nationale raad van beheer en bestuur wijst de voorzitter aan alsook de ondervoorzitter, die de 
voorzitter vervangt bij verhindering of afwezigheid. 
Voor elk geschil wijzen de rechters uit hun midden een lid als secretarisverslaggever aan, tenzij een 
vast secretarisverslaggever, evenwel zonder stemrecht, door de nationale raad van beheer en 
bestuur buiten hun midden mocht aangewezen zijn en voor zover deze secretarisverslaggever noch 
verhinderd, noch afwezig is. 
Bij afwezigheid of verhindering van een gewoon lid, wordt dit lid door een plaatsvervangend lid 
vervangen. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 
 
Art. 8 § 1 DLW – wijzigingen in het vet 
 
Het Openbaar Ministerie en zijn plaatsvervanger bij de Kamer van eerste aanleg worden benoemd 
door de nationale raad van beheer en bestuur op voorstel van de nationale juridische raadgevers, 
voor een termijn van zes jaar uit de KBDB-leden die niet vallen onder de toepassing van artikel 26 van 
de statuten. De kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de 
KBDB, onder toezicht van de nationale juridische raadgevers en voor advies worden overgemaakt 
aan de betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 
 
Art. 11 DLW – wijzigingen in het vet 
 
De Kamers van beroep bestaan uit vijf gewone en uit vijf plaatsvervangende leden. 
De gewone en plaatsvervangende leden worden door de nationale raad van beheer en bestuur 
benoemd, op voorstel van de nationale juridische raadgevers, voor een termijn van zes jaar. De 
kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de KBDB, onder 
toezicht van de nationale juridische raadgevers en voor advies worden overgemaakt aan de 
betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen. 
Al de leden zullen nochtans de uitoefening van hun functie blijven waarnemen tot op de dag dat in 
hun vervanging, door benoeming, is voorzien. 
De nationale raad van beheer en bestuur wijst de voorzitter aan alsook de ondervoorzitter, die de 
voorzitter vervangt bij verhindering of afwezigheid. 
Bij afwezigheid of verhindering van een gewoon lid wordt dit lid door een plaatsvervangend lid 
vervangen. 
Voor elk geschil wijzen de rechters uit hun midden een lid als secretarisverslaggever aan, tenzij een 
vast secretarisverslaggever zonder stemrecht, door de nationale raad van beheer en bestuur buiten 
hun midden mocht aangewezen zijn en voor zover deze secretarisverslaggever noch verhinderd, 
noch afwezig is. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 
 
Art. 13 § 1 DLW – wijzigingen in het vet 
 
Het Openbaar Ministerie en zijn plaatsvervanger bij de Kamer van beroep worden benoemd door de 
nationale raad van beheer en bestuur op voorstel van de nationale juridische raadgevers, voor een 
termijn van zes jaar uit de KBDB-leden die niet vallen onder de toepassing van artikel 26 van de 



statuten. De kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de KBDB, 
onder toezicht van de nationale juridische raadgevers en voor advies worden overgemaakt aan de 
betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 
 
Art. 15 § 1 DLW – wijzigingen in het vet 
 
De Kamer van cassatie bestaat uit zeven gewone leden en uit een gelijk aantal plaatsvervangende 
leden. De gewone en de plaatsvervangende leden worden door de nationale raad van beheer en 
bestuur benoemd, op voordracht van de nationale juridische raadgevers, voor een termijn van zes 
jaar. De kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de KBDB, onder 
toezicht van de nationale juridische raadgevers en voor advies worden overgemaakt aan de 
betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 
 
Art. 16 § 1 DLW – wijzigingen in het vet 
 
Het Openbaar Ministerie en zijn plaatsvervanger bij de Kamer van cassatie worden benoemd door de 
nationale raad van beheer en bestuur op voorstel van de nationale juridische raadgevers, voor een 
termijn van zes jaar uit de KBDB-leden die niet vallen onder de toepassing van artikel 26 van de 
statuten. De kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de KBDB, 
onder toezicht van de nationale juridische raadgevers en voor advies worden overgemaakt aan de 
betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 
 
Art.55 § 3 
 
Ingeval het Openbaar Ministerie geen vervolging instelt, beschikt de klachtgever over de mogelijkheid 
om de zaak voor de Kamer van eerste aanleg te brengen, mits de storting van de borgsom. Deze 

storting dient uitgevoerd te worden binnen de maand na de toezending van de beslissing van het 

Openbaar Ministerie gericht aan de klachtgever.   

Het bedrag wordt jaarlijks door de eerste algemene vergadering van januari of februari bepaald. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

Art. 146 § 1 DLW (genade) – wijziging in het vet 
 
Alvorens uitspraak te doen zal de nationale voorzitter het gemotiveerd advies inwinnen van de 
nationale juridische raadgevers evenals van de bestuursraad van de PE/SPE. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 
 
Art. 147bis § 5 DLW (eerherstel) – wijziging in het vet 
 
Het gemotiveerd verzoek van de eiser, gericht aan de nationale juridische raadgevers, zal de 
volledige gegevens van de verzoeker vermelden evenals de data en de duur van de veroordelingen 
en de eventuele datum waarop genade werd verleend.  
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 
 
Art. 149 laatste § DLW– wijziging in het vet 
Deze schorsing zal medegedeeld worden aan het gedagvaarde lid door een schrijven hem 
geadresseerd door de nationale raad van beheer en bestuur op voorstel van de nationale juridische 
raadgevers. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 



 

PLICHTENLEER  
 
Art. 4.1 § 2 Plichtenleer 
Behalve wanneer de klacht klaarblijkelijk als onontvankelijk en niet gegrond kan worden beschouwd, 
nodigt de nationale algemene vergadering binnen de kortst mogelijke termijn de nationale juridische 
raadgevers uit om een beperkte onderzoekscommissie samen te stellen bestaande uit drie leden 
(waaronder minstens één van de nationale juridische raadgevers hijzelf inbegrepen).  Deze 
commissie onderzoekt of er ernstige en zwaarwichtige aanwijzingen zijn van schuld. 
De leden van deze beperkte commissie zullen hiertoe, teneinde verslag uit te brengen voor de 
nationale algemene vergadering, op initiatief van de nationale juridische raadgevers, met machtiging 
tot delegatie, kunnen overgaan tot het inwinnen van alle informatie, het stellen van alle mogelijke 
vragen en het verzamelen van inlichtingen en getuigenissen die ze nodig achten. 
Zij zullen in het bijzonder de betrokken partij horen. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 
 

STATUTEN VAN DE VERENIGINGEN 
 
Art. 23 § 4 Statuten Verenigingen – wijziging in vet 
 

Het bestuur kan slechts beslissingen nemen wanneer ten minste de helft van de bestuursleden 
aanwezig zijn. 
Het bestuur kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een gewone meerderheid van de 
bestuursleden aanwezig is. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 
 

Art. 30 voorlaatste § Statuten Verenigingen – wijziging in vet 
 

Opdat de algemene vergadering van de werkende leden van een vereniging geldig zou kunnen 
beslissen is het noodzakelijk dat tenminste de helft plus één van de werkende leden aanwezig zijn.  
De algemene vergadering van de werkende leden van een vereniging kan slechts geldig 
beslissingen nemen wanneer een gewone meerderheid van de werkende leden aanwezig is. 
Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan mag binnen de 5 dagen een tweede algemene 
vergadering worden samengeroepen die dezelfde punten zal behandelen, welk ook het aantal 
aanwezige leden is. 
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 
 
Art. 34 laatste § Statuten Verenigingen – wijziging in vet 
 
Opdat de algemene vergadering van de sportieve leden van een vereniging geldig zou kunnen 
beslissen is het noodzakelijk dat tenminste de helft plus één van de sportieve leden aanwezig zijn.  
De algemene vergadering van de sportieve leden van een vereniging kan slechts geldig 
beslissingen nemen wanneer een gewone meerderheid van de sportieve leden aanwezig is. 
Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan mag binnen de 5 dagen een tweede algemene 
vergadering worden samengeroepen die dezelfde punten zal behandelen, welk ook het aantal 
aanwezige leden is.  
De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

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

Bijlage punt 7B definitieve dagorde nationale statutaire algemene vergadering 26/10/2018 

 



7B. Voorstellen tot wijzigingen aan het nationaal sportreglement 

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

Art. 11 § 1 NSR – wijziging in het vet 

Het duivenwedvluchtseizoen begint en eindigt op: 

 kleine snelheid:  vanaf de 4de zaterdag van maart tot en met het laatste WE van oktober 

    leervluchten: 1 week vóór de eerste wedvlucht 

 grote snelheid:  vanaf 2de  zaterdag van april  tot laatste zondag september 

 kleine halve-fond: vanaf 1ste zaterdag van mei  tot en met het WE vóór de laatste 

       nationale wedvlucht 

 jonge duiven   
    vanaf de 4de zaterdag van mei 

 leervluchten vanaf de 2de zaterdag van mei 

  kleine halve-fond: vanaf de 4de zaterdag van juni 

  grote halve-fond: vanaf de 3de zaterdag van juli 

De wijziging van dit artikel wordt niet aanvaard. 

 

Art. 12 § 1 NSR – wijziging in het vet 

De data, de lossingsplaatsen, alsook de algemene voorwaarden van de nationale wedvluchten worden ieder jaar, 

tegen de 15e oktober, door het nationaal sportcomité vastgesteld en aan de derde algemene vergadering van de 

KBDB voorgelegd. 

De eerste nationale vlucht zal steeds worden ingericht op het voorlaatste (i.p.v.laatste)  weekend van de maand 
mei. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

Art. 30 laatste § - wijziging in het vet 

De indiening van de elektronische koppelingslijsten bij de KBDB dient te geschieden voor de: 

- oude duiven en jaarlingen: vóór de eerste nationale wedvlucht (i.p.v. de wedvlucht vanuit Bourges I - 

25/5) 

- jonge duiven: vóór de wedvlucht vanuit Bourges II (schrappen:– 27/7) 

De vergadering van 22-6-18 heeft beslist dat deze wijziging (de data) maar van kracht is vanaf het 

seizoen 2019 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

 

Art. 37 § 1 NSR – inlassing van vetgedrukte tekst 

De duiven worden ingekorfd in aanwezigheid van de liefhebber of zijn afgevaardigde. Van bij de inkorving in 

het lokaal dienen de duiven onmiddellijk gedrenkt te worden en de drinkbakken dienen aangehecht te 

blijven tot de ophaling van de manden door de vervoerder. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

Art. 43 § 2 NSR – inlassing van vetgedrukte tekst 

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

Het gebruik van een daarvoor speciaal ontworpen loodtang is verplichtend. De lijst met, per mand, de 

vermelding van het mandnummer en het totaal aantal manden evenals de nummers van de 2 aangebrachte 

loodjes (1, 2 of 3 per mand al naargelang respectievelijk aluminium, plastieken of rieten manden worden 

gebruikt) zal door de vereniging verplichtend worden opgemaakt en meegegeven aan de vervoerder. Deze lijst 

mag door de vervoerder, na de wedvlucht, worden vernietigd. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

Art. 56 § 1 NSR – inlassing van vetgedrukte tekst 

De duivenklokken die voor de wedvluchten worden gebruikt, dienen te beantwoorden aan de modellen die 
aangenomen werden door de nationale adviesraad voor mechanische klokken of de nationale adviesraad voor 

elektronische constatatiesystemen en voorzien zijn van het keuringspaspoort. Indien het keuringspaspoort 

ontbreekt, zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na de vaststelling van het ontbreken van het paspoort, het 

bewuste document moeten kunnen voorleggen en dit op straffe van declassering van zijn duif/duiven op de 

bewuste wedvlucht. Bovendien zal het toestel onmiddellijk worden overgemaakt aan de bevoegde nationale 

adviesraad om gekeurd te worden. De kosten (50 EURO) vallen integraal ten laste van de liefhebber. Een type 

van de verschillende merken van goedgekeurde duivenklokken is bij de KBDB gedeponeerd. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 



Art. 98 NSR 

✓ Verplichte gummi op de grote halve-fondwedvluchten (zie tekst in blauw) 

✓ Verplichte termijn voorzien voor het aanmelden door gehandicapte liefhebbers: binnen de twee 

uren (zie tekst vet) 

✓ Controlebestatiging voor de eerste twee duiven per categorie (zie tekst in groen) 

Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht  zullen 

verplicht één gummiring dragen met uitzondering voor de grote halve-fondwedvluchten, waarvoor de 

verplichting tot het dragen van een gummiring werd afgeschaft,  en voor de Nederlandse duiven op 

internationale wedvluchten alwaar de gummi’s worden afgeschaft voor die duiven waarvoor het WCS-

controlesysteem wordt toegepast. De duiven die deelnemen aan deze vluchten en mechanisch ingekorfd worden 

zullen twee gummi’s dragen. De twee gummiringen mogen niet aan dezelfde poot worden aangebracht. Voor 

deze die deelnemen aan interprovinciale of provinciale wedvluchten moeten de richtlijnen van de inrichter 

dienaangaande worden gevolgd. 

  

De eerste twee geklokte duif duiven van iedere liefhebber in elke categorie zal zullen verplicht worden 
gecontroleerd  

- binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) voor de eerste 

geklokte duif per categorie 

- binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) voor de tweede 

geklokte duif per categorie 

 in het hoofdtoestel of het controletoestel (met uitzondering van de controle voor de nationale grote halve-

fondwedvluchten aangezien voor deze wedvluchten de verplichting tot het dragen van een gummiring, 

bestemd voor de controle,  werd afgeschaft). Bij gebrek, zal ze één seconde nà de eerste controle worden 

geklasseerd. Indien deze nalatigheid meerdere duiven betreft, zullen deze, na de eerste controle, geklasseerd 

worden, van seconde tot seconde, in volgorde van bestatiging. Indien geen enkele controle werd uitgevoerd 

zullen alle bestatigingen worden geannuleerd. De verplichte termijn voor controle, zoals voorzien in § 6 van 

huidig artikel, vervalt voor de gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van 

de dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB 

opgelegde controle niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze 

beiden werd aanvaard en goedgekeurd. De controle dient echter wel te geschieden binnen een termijn van 2 

uren vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec). 

De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht. 

 

Indien het elektronisch systeem faalt en er bij de inkorving slechts één gummi werd aangebracht, wordt de 

gummi gebruikt bij wijze van 1ste bestatiging. De chip moet bestatigd worden ter controle (in een potje of 

rechtstreeks in functie van het type van de gebruikte chip). Deze beschadigde chip zal, na het lichten van het 

toestel, moeten bewaard worden door de vereniging tot het einde van het lopende vluchtseizoen. 

 

Indien de controle niet tijdig wordt geklokt, moet de duif worden geklasseerd op de bestatiging van de controle 

(zie beschikkingen van § 6, 7 en 8). 

 
Indien het elektronisch systeem werkt en de duif werd normaal elektronisch geconstateerd, doch de duif komt 

thuis zonder gummi, dan kan de betreffende chip in een mechanisch toestel geconstateerd worden als 

controlebestatiging. 

 

Voor de eerste geklokte duif dient de controlegummi binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van 

bestatiging (in u, min, sec) in het hoofdtoestel of controletoestel te worden afgeklokt. Bij elektronische 

registratie is het afklokken van de gummi van de eerste geklokte duif verplicht ter controle. 

 

De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van bestatiging.  

 

Deze voorschriften zijn slechts minimaal.  De inrichters zijn bevoegd om ze nog strenger te maken, bvb. door de 
verplichting al de duiven te controleren.  Deze voorschriften dienen evenwel ter goedkeuring te worden 

voorgelegd aan het nationaal sportcomité in het vooruitzicht van zijn jaarlijkse vergadering 



 

Voor  internationale, nationale, interprovinciale en provinciale vluchten is het gebruik van klokken die het uur 

van bestatiging aangeven  met een prik van een naald verboden, zowel  hoofdtoestel  als controletoestel. 

 

Voor internationale en nationale vluchten zijn enkel elektronische systemen en QUARTZ-toestellen toegestaan 

als hoofdklok (Quartz-toestellen eveneens als controleklok ). 

 

Controle bestatigingen mogen, op eigen risico, in goedgekeurde mechanische toestellen gebeuren; deze kunnen 

evenwel NOOIT in aanmerking worden genomen bij defect van de hoofdklok. 

 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van huidig artikel blijft artikel 68 NSR van toepassing en is prioritair. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

Art. 101 NSR 

✓ Sanctie voorzien voor overtredingen op het in rand vermelde artikel (zie tekst in groen) 

✓ Verplichte gummi op de grote halve-fondwedvluchten (zie tekst in blauw) 

✓ KBDB-online – officieel aanmeldingssysteem van de KBDB (zie tekst in paars) 

✓ Verplichte termijn voorzien voor het aanmelden door gehandicapte liefhebbers: binnen de twee 

uren (zie tekst vet) 

 

 

 

Voor ALLE nationale wedvluchten zal iedere liefhebber: 

- zijn eerste geklokte duif per categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van 

bestatiging (in u, min, sec) 

- zijn tweede geklokte duif per categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van 

bestatiging (in u, min, sec) 

aanmelden via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard 

aanmeldingsplatform. 

(i.p.v. Voor ALLE nationale wedvluchten zal iedere liefhebber zijn eerste geklokte duif per categorie binnen de 

15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) aanmelden via 

- een communicatiemiddel aan zijn inkorvingsbureel. 

- KBDB-online, officieel aanmeldingssysteem van de KBDB.) 

 

Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), met uitzondering voor de grote halve-

fond alwaar de 3 laatste cijfers van het nummer van de identiteitsring dient te worden gemeld,  het uur van 
klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u, min, sec),  het eventueel tegenmerk en de naam van de 

liefhebber vermelden. Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif 

geklasseerd op het uur van bestatiging plus 1 minuut. Indien aan één of meerdere van de andere 

voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd.  

 

Alle andere duiven dienen, per categorie, verplichtend te worden gemeld binnen de 30 minuten vanaf het 

officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) zonder vermelding van het nummer van de gummiring of het 

ringnummer van de duif via de in § 1 vermelde communicatiemiddelen of via KBDB-online en dit tot 

sluiting van de wedvlucht. Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de 

duif geklasseerd op het uur van bestatiging plus 1 minuut. 

 
Wanneer de respectievelijke termijnen van 15 minuten (voor de eerste duif per categorie) of 30 minuten (voor 

alle andere duiven) worden overschreden, zal de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van deze 

duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde 

categorie (en in haar dubbelingen), worden geannuleerd.  

 

De verplichte termijnen voor het aanmelden, zoals vermeld in § 1, § 2 & § 3 van huidig artikel, vervallen voor de 

gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin deze laatste 



bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde aanmelding niet kan 

uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en 

goedgekeurd. De aanmelding dient echter wel te geschieden binnen een termijn van 2 uren vanaf het 

officiële uur van bestatiging (in u, min, sec). 

 

Al de inkorvingsburelen zullen verplichtend en onmiddellijk de eerste aanmelding telefonisch via een 

communicatiemiddel mededelen aan de nationale inrichter. Het eerste blad van de aanmeldingen (conform aan 

het model van de inrichter), zal onmiddellijk per fax of ander digitaal communicatiemiddel worden 

overgemaakt aan de inrichter.  

Deze verplichting geldt niet indien een door de KBDB erkend aanmeldingsplatform het officieel KBDB-

aanmeldingssysteem, KBDB-online, wordt gebruikt. De deelnemers zullen de voorschriften die door de 

nationale inrichters werden uitgevaardigd, stipt naleven op straf van het verbeurd verklaren van hun inzetten, ten 

voordele van de wedvlucht. De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de 

dag van bestatiging. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

 

Tekst boven art. 105 NSR (zie tekst in vet) 

Opschorting van de artikels 105 t.e.m. 111 voor wat betreft de verplichting tot het betalen van de 3%. De 

administratieve verplichtingen, zoals vermeld in art. 105 t.e.m. 111 NSR, blijven evenwel behouden. Deze 

opschorting geldt voor de verkopingen (datum van verkoop) vanaf 01.01.2016 t.e.m. 31.10.2018.31.10.2019. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

Art. 112 NSR – OVERSCHRIJVINGEN (zie tekst in vet) 

Alle duiven met jaartal 2019 en volgende jaren moeten verplicht worden overgeschreven op naam van het 

betreffende lid van de KBDB. Elke liefhebber, eigenaar van een duif, wordt sterk aangeraden het 

eigendomsbewijs voor te leggen teneinde de overschrijving, zo snel mogelijk, op zijn naam uit te voeren. Om de 

overdracht te laten doen zal hij zich wenden tot zijn PE/SPE (bij de administratieve diensten van de KBDB). Hij 

zal daaraan – voor inzage – het eigendomsbewijs van de duif toevoegen en de hiervoor voorziene som betalen. 

De mutatie wordt pas effectief na betaling. 

De KBDB zal uitsluitend overschrijvingen van reisduiven uitvoeren indien hij beschikt over de volledige 

gegevens van de nieuwe eigenaar (naam, voornaam, adres en lidnummer van aansluiting bij de KBDB of bij een 

federatie aangesloten bij het FCI). 
Bij verlies van het eigendomsbewijs kan een duplicaat worden aangevraagd door de eigenaar van de duif of door 

degene die het verkregen heeft op voorwaarde dat hij een attest voorlegt waarin de afstand door de oude eigenaar 

wordt bevestigd. In deze hypothese heeft de wettigheid van het duplicaat-eigendomsbewijs voorrang op deze van 

het originele eigendomsbewijs. 

Zo de duif afkomstig is van een andere entiteit zullen de diensten van de KBDB het nodige doen opdat de 

aanmelding  rechtstreeks aan de nieuwe eigenaar zou kunnen geschieden, indien bedoelde duif zou komen te 

verdwalen. 

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met duiven, drager van 

ringen van een buitenlandse federatie, die bij de KBDB niet zijn overgeschreven  ingeschreven op naam van 

de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit de klassering worden 

genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit (met strikte 
naleving van de termijnen voorzien bij art. 89 van huidig reglement). 

Iedere duivenliefhebber die, ten persoonlijke titel, een duif schenkt of verkoopt aan een derde kan eveneens de 

overschrijving van deze duif vragen. Hij zendt hiervoor aan de KBDB het eigendomsbewijs, wat hij niet aan de 

koper van de duif heeft afgegeven, evenals het bedrag voor de kosten van overschrijving. De KBDB zal na het 

uitvoeren van de overschrijving het eigendomsbewijs overmaken aan de nieuwe bezitter. 

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten alsook aan de KBDB-

kampioenschappen met duiven waarvoor zij niet over het eigendomsbewijs beschikken. 

Bij ontstentenis van het eigendomsbewijs zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na de vaststelling van het 

ontbreken van het eigendomsbewijs, het bewijs van eigendom moeten kunnen leveren en dit op straffe van 

declassering van bewuste duif op de bewuste wedvlucht. 



Een buitenlandse liefhebber, waarvan reeds duiven op zijn naam ingeschreven staan bij zijn eigen federatie, zal, 

als hij zich aansluit bij de KBDB deze duiven via het systeem van overschrijving op zijn naam moeten laten 

inschrijven. 

Indien een lid bij een associatie wordt toegevoegd of wegvalt dienen de duiven niet te worden overgeschreven 

op voorwaarde dat voor het overige alle gegevens (licentienummer, adres van het hok, ringnummers,…) dezelfde 

blijven. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard. 

 

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

 

 

Bijlage punt 7C definitieve dagorde statutaire nationale algemene vergadering 26/10/2018 

 

7C. DOPINGREGLEMENT 

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

Art. 1 – inlassing van vetgedrukte tekst 

Het toedienen of laten toedienen van stoffen met het doel het beïnvloeden van de prestaties van de reisduif die 

deelneemt of wordt voorbereid op deelname aan de sportcompetitie of aan een leervlucht, wordt als dopingpraktijk 

beschouwd en is verboden en zal beteugeld worden conform art.11 van onderhavig reglement. 
Het toevoegen of laten toevoegen van stoffen aan het drinkwater van de duiven met het doel het beïnvloeden van 

de prestaties van de reisduif die deelneemt of wordt voorbereid op deelname aan de sportcompetitie of aan een 

leervlucht wordt als dopingpraktijk beschouwd en zal eveneens beteugeld worden conform art.11 van onderhavig 

reglement. 

Het deelnemen aan wedstrijden en leervluchten met duiven waaraan dergelijke stoffen werden toegediend is 

eveneens verboden en zal beteugeld worden conform art.11 van onderhavig reglement. 

Het weigeren en/of onmogelijk maken van een monsterneming door de eigenaar of diens aangestelde zal eveneens 

beschouwd worden als een overtreding van onderhavig reglement en zal beteugeld worden conform art.11 van 

onderhavig reglement. 

Daders en medeplichtigen zullen beiden worden gestraft conform art.11 van onderhavig reglement. 

De weigering om op een constructieve manier mee te werken aan een dopingcontrole zal onderworpen 

worden aan het oordeel van de nationale raad van beheer en bestuur, die volgende straffen kan opleggen: 
- een schorsing van minimum 3 maanden tot maximum 36 maanden 

en/of 

- een geldboete van maximum 2.500 € 

mits inachtname van de regels gesteld in de laatste 4 paragrafen van art. 10 van huidig reglement. 

De wijziging van dit artikel wordt aanvaard 

 

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

 

 

 

 

 

 

        


