
MEDEDELING 

 

 

Geachte heren, dames, 

Beste Duivenliefhebbers, 

 

I. 

De KBDB neemt kennis van de “petitie tegen wangedrag KBDB” dewelke recentelijk op het internet is 

verschenen. 

De KBDB respecteert vanzelfsprekend ieders recht op vrije meningsuiting. 

Het recht op vrije meningsuiting laat echter niet toe dat men lasterlijke aantijgingen op het internet 

gaat plaatsen. 

De KBDB zal derhalve de nodige stappen zetten om de lasterlijke aantijgingen gepast te 

beantwoorden. 

 

II. 

De KBDB en haar nationale Raad van Beheer en bestuur trachten steeds te handelen in het belang 

van de Duivensport en in het belang van de Belgische duivenliefhebbers. 

Dit gebeurt steeds met respect voor de Statuten en Reglementen van de KBDB. 

 

III. 

Ten niet-limitatieve titel wenst de KBDB als volgt te reageren op de weerhouden aantijgingen. 

A. 

Het nieuwe “reglement ter beteugeling van het gebruik van verboden prestatie verbeterende stoffen 

bij sportduiven”, hierna genoemd “het Dopingreglement” werd goedgekeurd door de Buitengewone 

en Statutaire Algemene Vergadering van de KBDB dd. 26.02.2014. 

Van dit aangepaste Dopingreglement werd melding gemaakt in het Bondsblad van april 2014 en op 

de website van de KBDB. 

Er is dus hoegenaamd geen sprake van het in de strot duwen” van het Dopingreglement of van het 

“wijzigen” van reglementen tijdens het seizoen. 



De aangebrachte wijzigingen in het “Dopingreglement” vinden hun oorsprong in het gegeven dat de 

praktijk heeft uitgewezen dat de lijst van de oorspronkelijk opgenomen verboden stoffen niet meer 

toereikend was om een eerlijk Duivensport te garanderen. 

Desbetreffend werd in eerste instantie aan het Federaal Laboratorium in Gent gevraagd om het 

opsporen van de nieuw in het Dopingreglement opgenomen stoffen voor haar rekening te nemen, 

hetgeen echter de kwalificaties van het Federaal Laboratorium te boven ging. 

Dat is de reden waarom vanaf het speelseizoen 2014 beroep wordt gedaan op de “National 

Horseracing Authority”, een laboratorium, geaccrediteerd door de FCI, dat wel in staat is de nieuw 

opgenomen verboden producten te detecteren. 

De resultaten van de monsternemingen én de verslagen van de “Nationale Horseracing Authority” 

maken steeds het voorwerp uit van een debat op de zitting van de Nationale Raad van het beheer en 

bestuur, en dit met respect voor de rechten van de verdediging. 

Het opleggen van boetes ingeval van een vaststelling van de overtreding van het “Dopingreglement” 

heeft vanzelfsprekend als enige finaliteit om de concrete toepassing van het Dopingreglement af te 

dwingen en heeft niets te maken met welke willekeur dan ook. 

 

B. 

De KBDB ontkent verder ten stelligste dat in deze er sprake is van het “vervalsen” van reglementen of 

het bevoordelen van bepaalde liefhebbers. 

De KBDB wil desbetreffend uitdrukkelijk vermelden dat de KBDB zelf geen van de opgesomde 

rechtszaken heeft opgestart enerzijds en dat zij vol vertrouwen de gerechtelijke beslissingen afwacht 

anderzijds. 

 

C. 

De verwijten aan de Nationale Voorzitter in persoon zijn van een bedroevend niveau en spelen de 

man in plaats van de bal. 

Hierop zal op een gepaste wijze juridisch worden gereageerd. 

 

 

Voor de KBDB, 

 

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur. 


