
VERKOOP VAN DUIVEN 
 

Art. 105. (NAV 23.10.2013) 

 

Alle andere verkopingen dan deze op het hok of op internet, zijn openbaar en verlopen verplicht onder toezicht 

van een openbaar ambtenaar (notaris of gerechtsdeurwaarder). Met uitzondering evenwel en mits goedkeuring 

door de PE/SPE, van een bonverkoping ten voordele van elk van de kampioenschappen van de aangesloten 

verenigingen en dit ter gelegenheid van de kampioenendag van hun leden. 

 

De leden van de KBDB die wensen duiven openbaar of op internet te verkopen, dienen hiertoe door de KBDB 

gemachtigd te worden. 

Om die toelating te bekomen dient de verkoper bij de KBDB een formulier aan te vragen (beschikbaar op de 

KBDB-website). Bedoeld formulier voor de openbare verkoop zal volledig ingevuld en ondertekend aan de 

KBDB worden teruggezonden : minstens 25 dagen vóór de verkoop zo het oude en/of jonge duiven betreft en 

minstens 15 dagen vóór de verkoop zo het gaat om late jonge duiven. 

 

Door middel van dit formulier dienen volgende inlichtingen te worden verstrekt:  

1.naam, voornaam, adres en nummer van het bewijs van lidmaatschap van de K.B.D.B van de eigenaar van de te  

koop gestelde duiven; 

2.naam en adres van het verkoopsorganisme en van de bij de verkoop tussenkomende openbare ambtenaar 

(notaris   of deurwaarder); 

3.plaats, datum en uur van de verkoop; 

4.aard van de verkoop (totale, gedeeltelijke, oude, jonge of late jongen, enz.). 

 

Samen met het aanvraagformulier dient de verkoper een lijst te zenden met: 

1. de ringnummers van de te koop gestelde duiven; 

2. de ringnummers van de duiven die de verkoper zal behouden; 

3. de periode tijdens dewelke de duiven eventueel zullen mogen worden overgewend. 

 

Indien de verkoper de behaalde prijzen op de verkooplijst wenst te publiceren, dient hij die prijzenlijst eveneens 

bij zijn aanvraag te voegen. Op die lijst mogen uitsluitend worden vermeld de prijzen die aan de hand van 

uitslagen in het bezit van de verkoper, kunnen worden gestaafd en gecontroleerd.   

 

Bovendien zal noch in de verkooplijsten, noch in de publiciteitsartikelen die de verkoping voorafgaan, melding 

worden gemaakt van behaalde miezen en/of poelen of van getrokken geldsommen. 

             

Die lijst zal bovendien behelzen: de zetel en de naam van de inrichtende vereniging, de lossingsplaats, het aantal 

deelnemende duiven per categorie (oude, jaarlingen, jonge), het aantal door de verkoper ingetekende duiven en 

de wijze van verdeling van de prijzen (per drie, per vier, enz.). 

 

Een exemplaar van de officiële verkooplijst met vermelding van het toelatingsnummer zal worden gedeponeerd 

bij de KBDB, vóór de verkoopdatum. 

 

De inlichtingen vermeld op de officiële verkooplijst, dienen uiteraard overeen te stemmen met de inlichtingen 

die door de verkoper aan de KBDB werden verstrekt. 

 

De liefhebber die duiven verkoopt op het hok of via internet zal, binnen de termijn voorzien in §3, de 

ringnummers meedelen aan de KBDB via de door de KBDB ter beschikking gestelde formulieren (beschikbaar 

op de KBDB-website). 

Ingeval van verkoop  via internet zal hij  tevens de website meedelen waarop deze duiven worden verkocht, 

alsook de periode binnen dewelke de verkoop zal plaatsvinden op de website. 

 

 

 

36.2 
Voor elke verkoping, ingericht in België of in het buitenland, is de verkoper verplicht:  

1.de administratieve kosten, verbonden aan de overschrijving van duiven drager van ringen van een buitenlandse federatie en, 

onverminderd de eventuele supplementaire onkosten te betalen. 

2.in de hoedanigheid van aangesloten lid, volgende schijven af te dragen aan de KBDB, ten bate van de promotie: 3% van het 

toegewezen bedrag tot 100.000 EURO 



2,50% van het toegewezen bedrag vanaf 100.001 EURO tot 200.000 EURO 

2% van het toegewezen bedrag vanaf 200.001 EURO.  

Indien het bedrag van het percentage hoger ligt dan 10.000 EURO beschikt de nationale raad van beheer en bestuur over de 

mogelijkheid om te onderhandelen met de verkoper over het af te dragen bedrag aan de KBDB. 

Te vereffenen binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de verkoop. Bij ontstentenis zal het percentage van 3% 

worden toegepast; 

3. een afschrift van het proces-verbaal van de verkoop over te maken aan  de KBDB.  Dit proces-verbaal dat hij  doet 

afleveren door de tussenkomende ambtenaar, zal vermelden: naam en adres van de koper(s) en de  ringnummers van de door 

hem (hen) aangekochte duiven. 

 

Er wordt aan de verkoper  ten stelligste aangeraden om,  uiterlijk 15 dagen na de verkoop en op zijn kosten de verkochte 

duiven te laten overschrijven op naam en adres van de nieuwe eigenaar(s).  De verplichting de duiven, drager van ringen van 

een buitenlandse federatie, over te schrijven blijft van kracht (art.112§5). 

 

Voor de verkopingen via internet en op het hok  zal de liefhebber een lijst, met vermelding van de identiteit der kopers van de 

duiven, overmaken aan zijn respectievelijke PE/SPE, dit binnen de 15 dagen na het beëindigen van de verkoop. 

 

Voor de verkoping via internet en de verkoop op het hok zal de eigenaar van de duiven, eveneens de bijdrage van 3% van het 

toegewezen bedrag binnen de 15 dagen na het beëindigen van de verkoop, afdragen aan de KBDB, ten bate van de promotie. 

 

Bij het niet naleven van de hierboven opgesomde verplichtingen zal de liefhebber worden opgeroepen door de nationale  raad 

van beheer en bestuur van de KBDB teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen. De nationale  raad van beheer en bestuur  

betekent, desgevallend na het betreffende lid te hebben gehoord, zo spoedig mogelijk zijn gemotiveerde beslissing aan 

betrokkene. Deze beslissing is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal, en zonder borgstelling en met verbod 

van kantonnement.  

 

Volgende straffen kunnen door de nationale  raad van beheer en bestuur worden opgelegd : 

- administratieve boete van 375 EURO per vastgestelde inbreuk 

- effectieve schorsing van onbepaalde duur. 

- een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op enigerlei wijze 

verbonden met de KBDB en/of FCI. 

 

Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale  raad van beheer en bestuur nadat betrokkene een 

schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend. 

Daarenboven zal een administratieve boete van 375 Euro worden opgelegd per vastgestelde inbreuk. 

 

Wanneer op de verkooplijst duiven voorkomen die voorheen door de verkoper werden aangekocht, zal, voor elk van deze 

duiven, naam en adres van de oorspronkelijke eigenaar en gebeurlijk van de achtereenvolgende eigenaars, worden 

bekendgemaakt. 

 

Art.  106. (NAV 23.10.2013) 

 
De beschikkingen voorzien door art. 105 zijn tevens van toepassing voor de publieke verkopingen georganiseerd door 

buitenlandse duivenliefhebbers in België en voor verkopingen georganiseerd in het buitenland door Belgische 

duivenliefhebbers, zelfs daar waar de aanwezigheid van een ambtenaar niet wettelijk is vereist. De buitenlandse liefhebber 

die in België verkoopt dient bovendien zijn aansluiting bij zijn nationale federatie aan te tonen. 

 

Elke publiciteit gevoerd langs dag- en weekbladen, circulaires, folders, films of onder gelijk welke vorm, met het doel 

verkopingen in binnen- en buitenland te propageren, zal voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de KBDB worden voorgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

37.2 

Art. 107. 

 

De verkoper onder wiens naam de verkoping wordt aangekondigd, blijft aansprakelijk en verantwoordelijk, zelfs 

bij een globale afstand aan de persoon of het organisme dat zich met de verkoping gelast van de te koop 

aangeboden reisduiven.      

 

Art. 108.  
 



Enkel de overeenstemmende werkelijke en laatste eigenaar van de te koop gestelde duiven mag 

voorkomen in de verkooplijsten, de documenten en teksten die bovenvermelde verkopingen aankondigen en 

uiteenzetten. 

Wanneer bvb een duivenliefhebber zijn duiven aan een derde heeft verkocht, met de opdracht deze op zijn beurt 

verder te verkopen, dient de overeenstemmende derde als verkoper te worden vermeld. 

 

Al de te koop gestelde duiven dienen eigendom te zijn van de verkoper. 

De gekochte of gekregen duiven zullen door hem verplichtend op zijn naam overgeschreven worden vòòr de 

verkoop. 

 

Leugenachtige publiciteit in verband met behaalde uitslagen of de herkomst van de rassen die al dan niet de 

verkoping voorafgaat of afzonderlijk of tegelijkertijd wordt gevoerd, wordt beteugeld volgens het 

duivenliefhebberswetboek. 

Evenzo voor het opzettelijk en bewust verstrekken van om het even welke onjuiste inlichting. 

 

Art. 109. 

 

Openbare verkopingen (ingericht in een verkoopszaal, thuis, via internet,…) en ongeacht de voorgeschreven 

modaliteiten, worden ofwel aangekondigd als gedeeltelijk ofwel als totaal. Iedere andere term dan totaal of 

gedeeltelijk komt niet in aanmerking om te gebruiken in publicaties die de verkoop aankondigen. 

 

De verkoper blijft verantwoordelijk voor de door hem gebruikte terminologie. 

 

Een totale verkoping brengt automatisch het verbod tot het houden van reisduiven van de laatste eigenaar van de 

duiven met zich mee, voor een periode van 2 jaar en de verplichting na de duurtijd bepaald voor het overwennen, 

tot het afsluiten van de ingangen van de duivenhokken voor een periode van 2 jaar. Vanaf het derde jaar mag 

terug aan wedvluchten worden deelgenomen met jonge duiven; vanaf het vierde jaar in alle categorieën. 

Gedurende deze periode van verbod tot het houden van reisduiven blijft hij onderworpen aan de voorschriften 

van het duivenliefhebberswetboek, zelfs indien hij niet meer in het bezit is van een bewijs van lidmaatschap. 

 

Dit verbod zal voortduren voor onbepaalde tijd zolang de liefhebber de verplichtingen voorzien bij art. 105 § 11 

niet zal hebben nageleefd. 

 

Het duivenhok zal gedurende twee jaar uitgeschakeld blijven, voor zover de verkoper het blijft gebruiken.  

Ingeval van verhuis blijft dit verbod voor de liefhebber en voor het nieuwe duivenhok gelden. 

Het oude duivenhok zal uitgesloten blijven voor de nog te volbrengen termijn bij beslissing van het comité van 

de PE/SPE wanneer dit laatste van oordeel is dat het nationaal sportreglement niet werd geëerbiedigd. 

 

Bij een totale verkoping mag geen enkele duif worden ingehouden.  Alle duiven dienen te worden toegewezen.  

Om welke reden ook kan om het even welke duif die op een verkooplijst van een totale verkoping is 

voorgekomen, niet opnieuw eigendom worden van de verkoper. 

 

Art. 110. (NAV 23.10.2013) 

 

De verkoop per lot is toegelaten. 

 

 
38.2 

Onverminderd de toepassing van de laatste paragraaf van art. 109, heeft de verkoper de verplichting aan  de 

KBDB binnen de vijftien dagen na de verkoping, de identiteitsringen te laten kennen van de duiven die hem zijn 

overgebleven.    

            

Elke liefhebber die een gedeeltelijke verkoping doet, zal op de verkooplijst melding maken van de nummers en 

het jaartal van de ringen van de duiven welke hem toebehoren en niet te koop worden aangeboden.  Hij zal 

voortaan na aangifte te hebben gedaan zoals voorzien bij de tweede paragraaf van huidig artikel, nog slechts aan 

de wedvluchten mogen deelnemen met deze duiven en met degene die per lot werden aangeboden en hem 

overbleven.     

 

Tijdens een gedeeltelijke verkoping mag geen enkele toegewezen duif - onder welk voorwendsel ook - opnieuw 

eigendom worden van de verkoper.  Nochtans zal de verkoper bij een dergelijke verkoping, het recht hebben om 



de verkoop stop te zetten van de duiven waarvoor geen opbod werd gedaan.  Indien hij dit doet heeft hij de 

verplichting aan de KBDB de nummers en jaartallen van de ringen te laten kennen van de duiven die hij 

behoudt. 

 

Art. 111. 

 

De beschikkingen voorzien bij de artikels 108, 109 en 110 zijn van toepassing op al de leden van een associatie. 

 


