
 

 

 
            

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 2017 
 

voorgeschreven bij artikel 23 van de statuten 
woensdag 22.02.2017 om 14u00 

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

 

DEFINITIEVE  DAGORDE 
 

 
 

 

       Wijzigingen aan de STATUTEN  

 
Art. 14 – inlassing van een §9 (voorstel PE Limburg) 

Een vereniging die van lokaal verandert, dient zich te beperken tot de fusiegemeente waar ze 

initieel gevestigd is. Verhuizen naar een andere fusiegemeente kan alleen mits goedkeuring 

van het comité van de PE/SPE waartoe ze initieel behoort.   

De goedkeuring van de verhuis van een vereniging behoort tot de bevoegdheid van de PE/SPE. 

 

 

Art. 15 – wijziging §4 

De KBDB erkent het bestaan van volgende hokken 
a) Publicitair (hokken die, vooral door de publicatie van hun benaming op de uitslagen, 

worden in stand gehouden met een commerciële of publicitaire bedoeling.) 
- toebehorend aan een fysisch persoon 
- toebehorend aan een rechtspersoon 
Worden van rechtswege beschouwd als publicitaire hokken, de aangeslotenen die onze 
vzw verzoeken facturen op te stellen voor hun boekhouding. 



 

Art. 23 – wijziging punt 10 

10. Vaststelling van : 

a.de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de KBDB-Kamers; 

b.de borgtocht zoals voorzien bij artikel 51 van het DLW;   

 

Art. 26 – inlassing van een punt 16 (voorstel PE Antwerpen) 

Mogen geen kandidaat zijn bij de verkiezingen, noch deel uitmaken van een PE/SPE of van 

nationale comités van de KBDB : 

16. Elke aangeslotene die, binnen een periode van 10 jaar voor het jaar van de verkiezingen, 

geen 4 jaar bestuurservaring kan voorleggen in een plaatselijke vereniging aangesloten bij de 

KBDB of in een comité van de PE/SPE van de KBDB of in een nationaal comité van de KBDB. 

(Dit punt 16 vervalt indien door een gebrek aan kandidaten een oproep dient gedaan te 

worden tot kandidaatstelling).    

Niet goedgekeurd. 

 
 
 

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2017 
 

voorgeschreven bij artikel 23 van de statuten 
woensdag 22.02.2017 om 14u00 

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

 

 
DEFINITIEVE  DAGORDE 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de statutaire en buitengewone nationale algemene 

vergadering van 26.10.2016  

De notulen worden goedgekeurd.   

 

2. Goedkeuring van de rekeningen 2015-2016. 

De rekeningen worden goedgekeurd. 

 

3. Stemming van de begroting 2016-2017 

De begroting wordt goedgekeurd.  

 

4. Vaststelling van de diverse bijdragen voor 2018 (zie bijlage hieronder) 

De bijdragen 2018 worden goedgekeurd. 

 

5. Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de 

KBDB-kamers  

De borgtochten blijven onveranderd. 

 

6. Onderzoek van de verslagen van: 

a. de nationale raad van beheer en bestuur 



b. financieel  

c. censoren 

               De verslagen worden goedgekeurd. 

 

7. Goedkeuring van de beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE  

De PE’s/SPE’s worden erop gewezen dat er niet kan afgeweken worden van artikel 11 §2 van 

het Nationaal Sportreglement. 

De wedstrijden voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf het weekend van 15 mei of bij gebrek 

vanaf het weekend erop volgend (opleervluchten vanaf 1 mei). 

 

8. Voorstel(len) tot uitsluiting en aanvra(a)g(en) tot opheffing van uitsluiting en tot het 

verlenen van eerherstel  - nihil 

 

9. Benoeming van ereleden en verdienstelijke leden - nihil 

 

10. Voorstellen tot wijziging aan de KBDB-reglementen (zie bijlage hieronder) : 

a)Huishoudelijk Reglement  
Art. 16  
b) Nationaal Sportreglement  
- Art. 65, 98, 101, 103 & 112  
c) Duivenliefhebberswetboek 
-Art. 99 
d)Dopingreglement 
Art. 10§2 

 

11. Schrijven SPE Henegouwen/Waals-Brabant inzake de kalender van de nationale en 

internationale wedvluchten 2017, de KBDB resultaten op de nationale en internationale 

wedvluchten, het principe van de automatische mutaties, het besluit van de Waalse regering 

inzake duivenliefhebberij 

 

Nadere inlichtingen worden verstrekt betreffende de aangehaalde punten. 

 

12. Schrijven SPE Luik/Namen/Luxemburg – aanvraag tot behoud van de kalender fond en grote 

fond, zoals gestemd voor 3 jaar op de NAV en kan zich niet akkoord verklaren met het 

opmaken van de nationale uitslagen in 2017  

 

Nadere inlichtingen worden verstrekt betreffende de aangehaalde punten. 

 

13. Schrijven van de HH. Bafort, Claeskens, Delstanche, De Backer, De Rijst, Goffard, 
Kempeneers, Loix, Marchant, Marissal & Van Elsacker inzake de organisatie van de 
nationale & internationale wedvluchten 2017, de uitslagen van de (inter)nationale 
wedvluchten en de doping  
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt betreffende de aangehaalde punten. 
 

14. Organisatie van het komende vluchtseizoen en vaststelling van de criteria van de nationale 

kampioenschappen 

De kalender 2017 wordt goedgekeurd zoals hierna vermeld. 



 

 

 

 

 

 

Bijlage punt 4 

 

B I J D R A G E N  2018  
  

€     25,00 voor de liefhebbers 

Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt 25 EURO voor het  

eerste lid en 10 EURO voor elk bijkomend lid. 

 

€     25,00 voor de aansluitingsbijdragen voorzien door art.9 van de Statuten 

 

€   100,00 voor de vergezellers 

 

€     50,00 voor de hulpvergezellers 

 

€   200,00 voor de vervoerfirma’s die geen vergezellersagentschap zijn 

 

€   250,00 voor de vergezellersagentschappen rechtgevend op een eerste kaart (wordt als 

agentschap beschouwd de vergezeller of vergezellers die duiven meenemen 

van een ganse streek) 

 

€     50,00 voor de vrachtvervoerders (degenen die duiven in opdracht van de 

vergezellers ophalen en naar een centraal punt vervoeren en geen 

vergezellersvergunning bezitten) 

 

€     25,00 voor de regelaars niet-liefhebbers 

 

€     25,00 voor de secretarissen niet-liefhebbers 

 

€     70,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders duivenliefhebbers 

 

€     70,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders niet-duivenliefhebbers 

 

€   120,00 voor de oproepers en voor de opstellers van de prijzenlijsten voor openbare 

duivenverkopingen (vermeerderd met € 25,00 per openbare verkoping) 

 

€     100,00 voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen en voor de rangschikkers 

 

€     100,00 voor de privé-lokalen en voor de rangschikkers 

 

€   100,00 voor de provinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

 

€   120,00 voor de interprovinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

 

€   500,00 voor de nationale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

 



€   600,00 voor de internationale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

 
====== 

 

Bijlage punt 10  

 

10. Voorstellen tot wijziging aan de KBDB-reglementen 

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

a) HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Art. 16 – wijzigingen in het vet 

De lijsten van de kandidaten voor de verkiezingen in een Franstalige PE/SPE, zullen worden gepubliceerd in het 

Bondsblad en/of op de KBDB-website” en deze van de kandidaten in een Nederlandstalige PE/SPE worden 

gepubliceerd in het “bondsblad en/of op de KBDB-website” en dit ten laatste op 1 september.  

Deze lijsten zullen vooraf worden opgesteld door de nationale raad van beheer en bestuur op basis van de 

gegevens vermeld in artikel 6 van onderhavig reglement. De nationale raad van beheer en bestuur zal, na het 

sluiten van de termijn voor indiening van de kandidaturen zo spoedig mogelijk samenkomen. 

Opdat alle toekomstig verkozen mandatarissen hun ganse PE zouden vertegenwoordigen en niet bij voorrang 

hun eigen  arrondissement en opdat alle arrondissementen, in verhouding tot het aantal aangesloten leden  

zouden vertegenwoordigd zijn, zullen alle aangesloten kiezers van een PE gelijktijdig kunnen kiezen voor één, 

naargelang het aantal te begeven zetels, voor meerdere kandidaten,  vertegenwoordigers van de verschillende 

arrondissementen in de schoot van hun PE. 

In ieder geval zullen de leden in regel met hun aansluiting op 30 juni van het jaar van de verkiezing hun 

persoonlijke stem uitbrengen aan de hand van voor hun PE specifieke stembrief.  Deze stembrief zal via de post 

worden toegestuurd door de nationale zetel van de KBDB ten laatste op 30 september. 

Benevens de stembrief, gemerkt met een speciaal teken om de onschendbaarheid te verzekeren, zal de zending 

ook een omslag bevatten, door het aangesloten lid te gebruiken om zijn verzegelde keuze, ten laatste op 15 

oktober (poststempel telt), terug te sturen naar de door de nationale raad van beheer en bestuur aangeduide 

gerechtsdeurwaarder (ipv de nationale zetel van de KBDB). 

Op straffe van ongeldig verklaring van de stem, dient uitsluitend de vooraf met het adres van de door de 

nationale raad van beheer en bestuur aangeduide gerechtsdeurwaarder (ipv de nationale zetel van de 

KBDB) bedrukte omslag gebruikt. Deze omslag zal eveneens gemerkt zijn met een speciaal teken om de 

onschendbaarheid te verzekeren. 

De aldus teruggestuurde en gesloten omslagen zullen door de gerechtsdeurwaarder (ipv het administratief 

personeel van de KBDB) per PE worden gesorteerd, geteld en bewaard op zijn kantoor (ipv  gesorteerd en 

bewaard op de nationale zetel in een verzegelde urne om eind oktober te worden vervoerd naar de voor de 

algemene vergadering voorbehouden zaal).   

 

 

De agenda van  de derde (ipv deze) algemene vergadering heeft verplicht als eerste punt de goedkeuring van het 

PV van de kiesverrichtingen, opgesteld door de nationale raad van beheer en bestuur overeenkomstig artikel 34 

van de statuten (schrappen: en het vastleggen van de procedure waarmee de kiesomslagen worden geteld. 

De telling zal plaatsvinden in de aanpalende zalen van de zaal waar de algemene vergadering wordt 

gehouden. Zij zal geschieden onder toezicht van twee  (op de algemene vergadering aanwezige) nationale 

mandatarissen, afkomstig uit een andere PE/SPE  dan deze die wordt geteld. Zij zullen worden bijgestaan 

door een personeelslid van de KBDB. ) 

Stembrieven toegestuurd in niet gesloten omslagen of aan § 6 (i.p.v. §)  niet conforme omslagen evenals 

stemmen uitgebracht op niet officiële stembrieven worden automatisch en verplichtend als ongeldig verklaard. 

De door de nationale raad van beheer en bestuur aangeduide gerechtsdeurwaarder zal (ipv De personen 

(mandatarissen + lid van personeel) bevoegd om tot de telling over te gaan, zullen) een PV van sluiting van de 

stemming opstellen waarbij de resultaten van de stemming zullen worden opgenomen vertrekkend van de 

identiteit van de verkozen kandidaten.  

Deze PV’s zullen worden ondertekend door de gerechtsdeurwaarder (ipv: tellers) en worden overhandigd 

(ipv overgemaakt) aan het presidiumop de dag van de nationale algemene vergadering. 

Ieder bezwaar zal het voorwerp uitmaken van PV van beweringen en zwarigheden, opgesteld en ondertekend 

door de gerechtsdeurwaarder (ipv dat eveneens zal worden ondertekend). Dit proces-verbaal zal eveneens 

worden overhandigd door de gerechtsdeurwaarder aan het presidium op de dag van de derde nationale 

algemene vergadering. 



(ipv In dat geval, zal het tellen van de stemmen van de betreffende PE worden opgeschort en het PV van 

beweringen en zwarigheden zal onmiddellijk aan het presidium van  de algemene vergadering worden 

overgemaakt.) 

 

Wanneer het geheel van PV’s  van sluiting van de stemming en de eventuele PV’s van beweringen en 

zwarigheden van alle PE aan het presidium van  de algemene vergadering zullen overhandigd zijn (schrappen: 

en alle mandatarissen opnieuw de vergaderzaal zullen hebben vervoegd), zal de nationale voorzitter, 

bijgestaan door de leden van het presidium, lezing geven van de eventuele PV’s van beweringen en zwarigheden 

teneinde een beslissing te treffen aangaande de betwiste punten. De beslissing(en) zullen bij gewone 

meerderheid van de leden van de algemene vergadering worden getroffen met uitzondering van de leden van de 

betrokken PE. 

Deze stemming zal op een soevereine manier een einde stellen aan de gerezen bezwaren, zonder dat ze nog kan 

worden betwist door ieder persoon die zich benadeeld zou voelen door de getroffen beslissing. 

Na beslissing over de eventuele vastgestelde bezwaren, zal de nationale voorzitter (schrappen: opnieuw) de 

schorsing van de algemene vergadering bevelen zodat de aangestelde gerechtsdeurwaarder (ipv personen) de 

telling van de stemmen, opgeschort door het PV van  beweringen en zwarigheden, kan (ipv kunnen) hervatten. 

Na het beëindigen van deze stemtelling, zal hij/zij (ipv:zullen zij) het PV van sluiting van de stemming 

ondertekenen en persoonlijk overhandigen (ipv overmaken) aan het bureau dat de nationale algemene 

vergadering voorzit. 

 

 

Pas nadat de voorzitter zich ervan heeft vergewist dat alle PV’s van sluiting van stemming in zijn bezit zijn 

(schrappen: en dat alle mandatarissen opnieuw de vergaderzaal hebben vervoegd),  zal hij overgaan tot de 

bekendmaking van de resultaten van de verkiezingen van het geheel van de betrokken PE. 

De kandidaten voor de verkiezing die geen deel uitmaken van de algemene vergadering, zullen op dat ogenblik 

als toeschouwer de zaal mogen betreden om de bekendmaking te aanhoren. 

Het resultaat van de verschillende verkiezingen en de naam van de verkozen kandidaten binnen de verschillende 

PE zullen in het PV van de nationale algemene vergadering worden opgenomen om uiterlijk binnen de 30 dagen 

te worden betekend aan de comités van de PE/SPE en aan de bij de verkiezing betrokken kandidaten. 

De stembrieven worden, verzegeld, per PE bewaard, voor gebruik in geval van eventuele betwisting(en). 

De personen die een rechtstreeks belang hebben bij de verkiezing in hun PE/SPE kunnen in voorkomend geval 

de geldigheid van de uitslagen betwisten bij middel van een aangetekend schrijven gericht aan de nationale 

voorzitter van de KBDB en dit binnen de 15 dagen na de betekening van de uitslagen. 

Deze laatste heeft de plicht de eerstvolgende nationale raad van beheer en bestuur te informeren van het (de) 

beroep(en) zodat deze het punt kan toevoegen op de dagorde van de volgende algemene vergadering van januari 

of februari. 

Deze algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid met ontzegging van stemrecht aan de mandatarissen 

van de betrokken PE. Haar beslissing is soeverein en definitief vanaf de betekening aan het betrokken comité 

van de PE/SPE of aan de personen die het bezwaar hebben ondertekend. 

 

b) NATIONAAL SPORTREGLEMENT 

Art. 65 – 2
de

 § schrappen 

Wat het binnenbrengen van de apparaten betreft, zullen de liefhebbers er over waken de richtlijnen, 

uitgevaardigd door de inrichters en/of de inkorvingsburelen, na te leven. 

 

In elk geval dient het bestuur van het inkorvingslokaal ervoor te zorgen, dat elke liefhebber zijn klok ter 

afslag kan aanbieden, van zodra hij heeft bestatigd. 

 

Het bestatigingstoestel moet verplichtend worden binnengebracht dezelfde dag als de sluitingsdag van de 

hoofdwedvlucht. 

 

Art. 98 § 1 & 2 – wijziging in vet 

 

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

verplicht één gummiring dragen met uitzondering van 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 eerst aangekomen duif van iedere liefhebber in elke categorie zal verplicht worden geconstateerd en 

gecontroleerd. 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 verplichting tot controle vervalt voor de gehandicapte liefhebber die een ondertekend 

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. 

 

Art. 101 – wijziging in het vet en schrapping van § 5 

 

Voor de nationale wedvluchten vanaf Limoges, zullen de aankomsten van al de duiven, zonder uitzondering, 

binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) worden aangemeld via  

- een communicatiemiddel aan hun respectievelijke inkorvingsburelen worden gemeld Deze 
meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring, het uur van klokken, het uur van 
aanmelden, het eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber omvatten.  

- KBDB-online, officieel aanmeldingssyteem van de KBDB.  
 

Voor de nationale wedvluchten beneden Limoges dient enkel de eerst geklokte duif per categorie op voormelde 

wijze te worden aangemeld. Alle andere duiven dienen, per categorie, verplichtend te worden gemeld 

binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) via de in § 1 vermelde 

communicatiemiddelen of via KBDB-online en dit tot sluiting van de wedvlucht. 

Wanneer de respectievelijke termijnen (i.p.v. termijn) van 15 minuten (voor alle duiven vanaf Limoges en 

voor de eerste duif per categorie beneden Limoges) of 30 minuten voor alle andere duiven, per categorie, 

beneden Limoges   is 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 verplichting tot aanmelding  vervalt voor de gehandicapte liefhebber die een ondertekend 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. 

 

Een tweede melding volgt dan van zodra de liefhebber éénderde van het aantal ingekorfde duiven per 

categorie heeft geklokt; een eenvoudige opgave van het aantal aankomsten volstaat bij deze tweede 

aanmelding. 

Al de inkorvingsburelen zullen verplichtend en onmiddellijk de eerste aanmelding telefonisch mededelen aan de 

nationale inrichter.  Het eerste blad van de aanmeldingen (conform aan het model van de inrichter), zal 

onmiddellijk per fax worden overgemaakt aan de inrichter. Deze verplichting geldt niet indien 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. 

 

 

 

Art. 103 – wijziging in het vet 

 

Voor nationale wedvluchten wordt elke beslissing om een duif of een liefhebber te declasseren genomen door 

het inkorvingslokaal  (i.p.v. de inrichter van de wedvlucht). Deze laatste dient de inrichter en de nationale 

ondervoorzitter, bevoegd voor de sportieve aangelegenheden, te verwittigen. Inkorvingslokalen die de in het 

NSR opgelegde regels niet strikt toepassen, kunnen  door de nationale raad van beheer en bestuur, na het 

hoofdbestuur van het desbetreffende inkorvingslokaal te hebben gehoord,  onmiddellijk worden geschrapt 

als inkorvingslokaal van (inter)nationale wedvluchten.  

Binnen de veertien dagen nadat de beslissing van het inkorvingslokaal (i.p.v. de inrichter) aan de betrokken 

liefhebber  werd betekend, kan bij de nationale ondervoorzitter, bevoegd voor de sportieve aangelegenheden, 

beroep tegen deze beslissing worden aangetekend door de niet gerangschikte liefhebber. 

Dit beroep zal worden onderworpen aan het oordeel van een beperkte commissie, samengesteld door de 



voornoemde ondervoorzitter, bestaande uit drie leden die geen afgevaardigde mogen zijn van de PE/SPE waartoe 

de niet gerangschikte liefhebber behoort. 

Deze commissie zal zich binnen een tijdsverloop van twee maanden na de zittingsdatum uitspreken.  Haar 

beslissing is definitief en uitvoerbaar en wordt aan alle partijen betekend. 

Wanneer de commissie een sportief dossier onderzoekt en vaststelt dat een tuchtrechtelijke overtreding kan 

worden aangetoond, zal de bevoegde nationale ondervoorzitter het dossier, voor verder gevolg, overmaken aan 

de tuchtrechtelijke kamers. 

Een nieuw voorstel van tekst zal voor goedkeuring doorgestuurd worden naar de nationale mandatarissen 

 

 

 

Art. 112 – inlassing van een nieuwe § 6 

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 ze 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 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). 

 

Belgische duiven die aan NATIONALE wedvluchten deelnemen zonder ingeschreven te zijn op naam van 

de deelnemende liefhebber zullen automatisch op deze laatste worden overgeschreven door de KBDB. De 

aan deze overschrijving verbonden kosten zullen achteraf aan betrokkene worden aangerekend. Bij 

betwisting over het eigendomsrecht zal de persoon, in het bezit van het desbetreffende eigendomsbewijs, 

eigenaar zijn van de bewuste duif. De duif zal alsdan, op zijn verzoek en na voorlegging van het 

eigendomsbewijs, opnieuw op zijn naam worden overgeschreven. 

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de bepalingen voorzien in artikel 87 van het NSR. 

 

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. 

 

c) DUIVENLIEFHEBBERSWETBOEK 

Art. 99 – wijziging in het vet 

De straffen welke de Kamers cumulatief  kunnen opleggen zijn: 

1. waarschuwing; 

2. blaam;  

3. oplegging van geldboeten van € 25,- tot  € 5.000  (i.p.v. € 500,-); 

4. ontzetting uit functie; 

5. schorsing van één tot tien jaar; 

6. voorstel tot uitsluiting. 

 

Met die straffen gaan eventueel gepaard: de schadevergoeding toegekend aan de burgerlijke partijen, de 

volledige of gedeeltelijke betaling van de gedingkosten en de andere maatregelen welke de Kamer wegens de 

bijzondere omstandigheden van de zaak oordeelt te moeten treffen tegen de overtreders. 

De uitspraak met betrekking tot de kosten is altijd uitvoerbaar bij voorraad. 

Een schorsing houdt in dat de liefhebber niet mag deelnemen aan opleervluchten, wedvluchten en wedstrijden, 

evenals aan elke andere activiteit die met de duivensport verband houdt zoals deze voorzien in artikel 127 van 

het nationaal sportreglement (kampioenschappen/feestvieringen,enz..). 

 

d) DOPINGREGLEMENT 
 

Artikel 10 § 2 – inlassing van vetgedrukte tekst 

 

Deze commissie is samengesteld uit, behalve de KBDB dopingverantwoordelijke die uitsluitend zetelt 
als secretaris-verslaggever, minimum 4 leden die veearts zijn en/of houders van een hoger diploma 
in de diergeneeskunde. Deze leden worden benoemd door de nationale raad van beheer en bestuur 
voor een periode van 2 jaar en telkens stilzwijgend verlengd voor 2 jaar. 
Er is een onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur 
van de KBDB en de WAC. 
 

 

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

Bijlage bij punt 14 

 

Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2017 

  Grote halve-fond Fond  Grote Fond 

27/05/2017 Bourges I (Oude + Jaarlingen)     

3/06/2017   Limoges I (Oude)   

10/06/2017 Châteauroux I (Oude + Jaarlingen) Valence  (Oude)   

17/06/2017   Brive  (Oude)   

23/06/2017     Pau  (Oude) 

24/06/2017 Argenton I (Oude + Jaarlingen) Cahors (Oude)   

30/06/2017     Agen (Oude + Jaarlingen) 

1/07/2017       

7/07/2017     Barcelona  (Oude) 

8/07/2017 Châteauroux II (Oude + Jaarlingen) 
Limoges II (Oude + 
Jaarlingen) 

  



14/07/2017       

15/07/2017   Jarnac (Oude + Jaarlingen) St Vincent (Oude) 

21/07/2017     Marseille  (Oude) 

22/07/2017 Argenton II (Oude + Jaarlingen) Libourne (Oude + Jaarlingen)   

28/07/2017     
Narbonne (Oude + 
Jaarlingen) 

29/07/2017   Tulle (Oude + Jaarlingen)   

4/08/2017     Perpignan  (Oude) 

5/08/2017 Bourges II (Oude + Jaarlingen + Jonge)     

12/08/2017 
Châteauroux III (Oude + Jaarlingen + 
Jonge) 

    

19/08/2017       

26/08/2017 Argenton III (Oude/Jaarlingen + Jonge)     

2/09/2017       

9/09/2017 
Châteauroux IV (Oude/Jaarlingen + 
Jonge) 

    

     


