
Nationale buitengewone algemene vergadering 
WOENSDAG 26 februari 2014 om 14u00,  

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

DEFINITIEVE DAGORDE 
 
1. WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN 
 
Art. 6 – inlassing van een derde §   
 
De KBDB stelt jaarlijks de voorwaarden van lidmaatschap vast. 
 
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 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. Bij een laattijdige aansluiting (na 
1 januari) blijven deze leden van rechtswege onderworpen aan de reglementen van de KBDB 
gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum van hun aansluiting. 
 
 
Art. 15 § 5 – bijdrage voor publicitaire hokken 
  
Een speciale bijdrage, jaarlijks vastgesteld door de nationale raad van beheer en bestuur (i.p.v. 
nationale algemene vergadering), kan  gevraagd worden van de hokken voor publicitaire 
doeleinden. 
 
 
Art. 23 § 1 – ingevolge NAV 10/2013 
 
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. … 
…. 
12. definitieve organisatie van het komend vluchtseizoen en vaststelling van de criteria van de  
nationale kampioenschappen; 
 
Art. 25 § 9 
 
Elk mandaat dat vacant is ingevolge ontslag of overlijden moet  op voorstel van de PE/SPE door  de 
nationale raad van beheer en bestuur van een titularis worden voorzien. Deze benoeming dient door 
de eerstvolgende nationale algemene vergadering te worden bekrachtigd. Wanneer het een SPE 
betreft, zal prioriteit worden verleend aan kandidaten van de provincie waartoe de ontslagnemende 
of overleden mandataris behoorde. 



 
Art. 29 § 6  
 
De oorspronkelijke tekst blijft ongewijzigd. 
 
 

EERSTE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2014 
woensdag 26 februari 2014 om 14u00, 

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

DEFINITIEVE DAGORDE 
 

ZONDER DE PERS 

 
1. Inbreuk op de plichtenleer 

 

MET DE PERS 

 

2. Goedkeuring van de notulen van de statutaire en buitengewone nationale algemene vergadering 

van 23.10.2013.  

Goedgekeurd. 

 

3. Goedkeuring van de rekeningen 2012-2013 

Goedgekeurd.  

 

4. Stemming van de begroting 2013-2014  

Goedgekeurd. 

 

5. Vaststelling van de diverse bijdragen voor het jaar 2015 (voorstel van de nationale raad van beheer 

en bestuur  (bijlage hieronder) 

Goedgekeurd. 

 

6. Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de KBDB-

kamers 

Goedgekeurd. 

 

7. Onderzoek van: 
a. Het verslag van de nationale raad van beheer en bestuur  
b. Het financieel verslag  
c. Het verslag van de censoren 
De verslagen werden goedgekeurd. 

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

Goedgekeurd.  

 

9. Benoemingen als: 

(a)  Erelid en verdienstelijk lid 



Schrijven van de PE Antwerpen – aanvraag toekenning van de titel van verdienstelijk lid aan dhr 

Paul L’HOYEST. 

Goedgekeurd. 

(b) Mandataris van de PE Antwerpen 

Vervanging van dhr Marc GEENTJENS door dhr Swa LANGMANS. 

Goedgekeurd. 

 

10. Voorstellen tot uitsluiting en aanvragen tot opheffing van uitsluiting en tot het verlenen van 

eerherstel. 

Nihil 

 

11. Voorstellen tot wijzigingen aan de reglementen 

Nationaal Sportreglement – (bijlage hieronder) 

- Art. 8, 37§8, 65 laatste §, 66 laatste §, 70§3, 74 laatste §, 75 laatste §, 98§5, 101§1 & 103  

- Art. 36§8: voorstellen ingediend door de PE/SPE: 

Schrijven van Mevr. Lageot en de heren Delstanche, Marissal, Goulem en Goffard evenals van 

de PE Oost-Vlaanderen  - aanvraag wijziging art. 36 § 8 

- Reglement Paramyxovirose – art. 5 §1 & §2 

 

12. INFORMATISERING 

 

13. TERREIN QUIEVRAIN  

 

14. Organisatie van het komende vluchtseizoen  

(a) DATA en LOSSINGSPLAATSEN van de nationale en internationale wedvluchten voor het seizoen 

2014( bijlage hieronder) 

(b) Schrijven van de SPE Luik-Namen-Luxemburg – bepaling van de zones voor de nationale 

wedvluchten grote halve-fond 

voorstel werd niet weerhouden. 

 

15.  Vaststelling van de criteria van de nationale kampioenschappen  

 

16. Dopingreglement  

 

17. Princiepsakkoord – mededeling van het nationaal sportcomité –niet onderbrengen van de 

reisduiven in de voedselketen 

 

 
      ********* 
 

Bijlage punt 5 definitieve dagorde nationale statutaire algemene vergadering 26.02.2014                             

B I J D R A G E N  2015 – voorstel van de nationale raad van beheer en bestuur 
 2014 2015 

€     20,00    25,00 voor de liefhebbers 

€ 20,00 25,00 Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt 25 EURO voor het  



€ 10,00 10,00 eerste lid en 10 EURO voor elk bijkomend lid. 

 

€     21,00    25,00 voor de aansluitingsbijdragen voorzien door art.9 van de Statuten 

€     50,00    100,00 voor de vergezellers 

€     25,00    50,00 voor de hulpvergezellers 

€   100,00    200,00 voor de vervoerfirma’s die geen vergezellersagentschap zijn 

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

als agentschap beschouwd de vergezeller of vergezellers die duiven meenemen van 

een ganse streek) 

€     25,00 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 50,00 voor de rangschikkers (enkel rangschikker in eigen vereniging) 

€     75,00  100,00 voor de rangschikkers van méér dan 1 vereniging of voor de  

gespecialiseerde firma’s 

€     21,00 25,00 voor de regelaars niet-liefhebbers 

€     21,00 25,00 voor de secretarissen niet-liefhebbers 

€     50,00 70,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders duivenliefhebbers 

€     60,00 70,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders niet-duivenliefhebbers 

€     60,00  120,00 voor de oproepers en voor de opstellers van de prijzenlijsten voor openbare  

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

€     61,00 70,00 voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen 

€     59,00 70,00 voor de privé-lokalen 

€     50,00 100,00 voor de provinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

€     75,00 120,00 voor de interprovinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

€   250,00 500,00 voor de nationale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

€   300,00  600,00 voor de internationale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

 

 

 

Bijlage punt 11 

 

 

Voorstellen tot wijzigingen aan het nationaal sportreglement 
 

Art. 8 

 

Wedstrijden of dubbelingen kunnen enkel doorgaan zo er minstens 2 deelnemers zijn, met verschillende 

lidnummers. 

 

In een wedvlucht worden slechts afzonderlijke wedstrijden ingericht in de categorieën: oude duiven, jaarlingen 

en jonge duiven. 

 

Onder dubbelingen dient te worden verstaan:  



- enerzijds, de dubbelingen in een andere categorie (horizontale dubbeling). Deze dubbeling 
is enkel en uitsluitend toegelaten voor de jonge duiven vanaf de eerste zaterdag van 
september.. bvb. jaarse duiven gedubbeld tussen de oude duiven (horizontale dubbeling);  

- anderzijds, de dubbelingen op een ander niveau: Bvb. nationaal, interprovinciaal, provinciaal, 
lokaal (verticale dubbeling). 

 

De dubbelingen bij de duivinnen zijn niet meer toegelaten met uitzondering voor de internationale vluchten. 

 

Op de nationale wedvluchten zijn dubbelingen in een andere categorie steeds verboden. 

Buiten de nationale wedvluchten alwaar dubbelingen steeds verboden zijn, is het spelen en/of dubbelen van 

jonge duiven in andere categorieën slechts toegelaten vanaf de eerste zaterdag van september. 

 

De duiven moeten verplicht worden ingeschreven in hun categorie (oude, jaarlingen, jongen) in functie van hun 

ringnummer.  

De oude duiven en de jaarlingen dienen VERPLICHTEND aan de wedvluchten deel te nemen: 

- in hun eigen categorie, met een aparte uitslag, t.e.m.  het weekend van de nationale 
wedvlucht vanuit Bourges II 

- oude duiven en jaarlingen samen, met één uitslag, na het weekend van de nationale 
wedvlucht vanuit Bourges II 

en dit ZONDER mogelijkheid tot het dubbelen van de jaarlingen bij de oude duiven.  

 

Het dubbelen van jonge duiven in de andere categorie (oude en jaarlingen samen) wordt toegelaten vanaf 

de eerste zaterdag van september zonder dat evenwel de verplichting tot dubbelen aan de deelnemer kan 

worden opgelegd.  

Nevens deze wedstrijden mogen dubbelingen in andere categorieën worden ingericht, zonder dat evenwel de 

verplichting tot dubbelen aan de deelnemer kan worden opgelegd. 

 

De deelname van jaarduiven aan provinciale, interprovinciale, nationale en internationale wedvluchten, die 

uitsluitend worden georganiseerd voor oude duiven, is verboden op straf van declassering en sanctie. 

 

 

Het niet naleven van de beschikkingen voorzien in huidig artikel brengt automatisch de declassering van de duif 

met zich mede en zal vervolging worden ingesteld ten overstaan van de desbetreffende inrichter. 

 

Artikel 37 – toevoeging van een § 8  

 

De liefhebber kan per wedvlucht en per categorie slechts één elektronisch constatatiesysteem gebruiken. 

 

Art. 65 – toevoeging van een laatste §  

 

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

wedvlucht. 

 

Art. 66 - Laatste paragraaf  wijzigen  

 

Enkel de gegevens vermeld op de bestatigingslijst, uitgeprint door de master, van en in de club waar het 

elektronisch toestel werd geregeld voor de betreffende wedvlucht, kunnen worden gebruikt voor de 

klassering van de duiven (de gegevens, vermeld op een overzichtslijst, kunnen niet in aanmerking genomen 

worden voor klassering). 

 

Art. 70 - 1
e
 zin van § 3 wijzigen 

 

Alle klokken, ook de elektronische systemen, uitgegeven voor de bepaalde wedvlucht, dienen binnen de 

bepaalde tijd binnengebracht te worden in de betreffende vereniging. 

 

Art. 74 - § bijvoegen  

 

Indien een geldige registratie op 2 elektronische toestellen van hetzelfde constatatiesysteem geschiedde, 

dan zal de voor de liefhebber meest voordelige tijdopname in aanmerking genomen worden. 



 

Art. 75 -  bijvoegen  

 

Dit geldt evenwel niet voor elektronische toestellen 

 

Art. 98 §5 

 

Bij gebrek aan een controletoestel dienen al de controlegummi’s te worden ingeleverd samen met het 

hoofdtoestel. Behalve van de eerst geklokte duif waarvan de controlegummi binnen de 10 minuten vanaf het 

uur van bestatiging (in u, min, sec) in het hoofdtoestel wordt afgeklokt. Bij elektronische registratie is enkel 

het afklokken van één gummi van de eerst geklokte duif verplicht ter controle (de overige ringen moeten in de 

vereniging worden binnengebracht). 

Art. 101 § 1 

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

een communicatiemiddel aan hun respectievelijke inkorvingsburelen worden gemeld binnen de 10 minuten 

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

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

wijze te worden aangemeld. 

 

Wanneer de termijn van 10 minuten is overschreden, zal, ingevolge een gegronde klacht, ingediend door iemand 

die er belang bij heeft, 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. 

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. 

 

Art. 103 (Beroepsprocedure art. 83 specifiek voorzien in art. 103) 

 

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

door de inrichter van de wedvlucht. dient de inrichter voor ieder voorstel om een duif of een liefhebber te 

declasseren, Deze laatste dient de nationale ondervoorzitter, bevoegd voor de sportieve aangelegenheden, te 

verwittigen. Die zal handelen overeenkomstig de beschikkingen voorzien door art. 83. 

Binnen de veertien dagen nadat de beslissing van 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 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. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Art. 36 § 8 

 Voorstel van Mevr. Lageot en de HH. Delstanche, Marissal, Goulem en Goffard 
Behalve in geval van akkoord tussen de betrokken entiteiten zullen de comités van de PE/SPE, ingeval de stralen 

of deelnemingszones van hun verenigingen het grondgebied van een andere entiteit overlappen, de reglementen 

van deze laatste toepassen. hun stralen of deelnemingszones beperken tot de aanpalende of overaanpalende 

deelgemeenten. 

 Voorstel van de PE Oost-Vlaanderen 
Behalve in geval van akkoord tussen de betrokken entiteiten zullen de comités van de PE/SPE, ingeval de stralen 

of deelnemingszones van hun verenigingen het grondgebied van een andere entiteit overlappen, de reglementen 

van deze laatste toepassen. de deelnemingszone van deze verenigingen op het grondgebied van de andere 

entiteit beperken tot de aan de provinciegrens aanpalende en aan de provinciegrens overaanpalende 



deelgemeenten (grenzen 2011). 

Voorstellen tot wijziging werden niet goedgekeurd. 

 

 

REGLEMENT PARAMYXOVIROSE 
 

Art. 5 § 1 & § 2 

 

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 

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

ondertekend. Bewuste duif dient,  bij beslissing van de inrichter van de betrokken wedvlucht, verplichtend 

uit de uitslag te worden genomen. 

 

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 aan zowel de liefhebber als aan de betrokken vereniging. De beschikking 

voorzien in §1 van huidig artikel blijft onverwijld van toepassing. 

 

 

 

Bijlage punt 14  

Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2014 
 

  Halve-Fond (425-600 km) Fond (600-800 km) Grote Fond (> 800 km) 

31/05/2014 Bourges (oude + jaarlingen) Limoges (oude)   

7/06/2014 
Châteauroux (oude + 

jaarlingen) Valence (oude)   

14/06/2014 Poitiers (oude + jaarlingen) Cahors (oude)   

20/06/2014     Pau (oude) 

21/06/2014 
Montluçon (oude + 

jaarlingen) Montauban (oude)   

27/06/2014     Agen (oude + jaarlingen) 

28/06/2014 Guéret (oude + jaarlingen) Montélimar (oude)   

4/07/2014     

Barcelona (oude) 

St –Vincent ( Jaarlingen) 



5/07/2014 
Argenton (oude + 

jaarlingen) 
Limoges (oude + 

jaarlingen)   

11/07/2014     St-Vincent (oude) 

12/07/2014 
La Souterraine (oude + 

jaarlingen) 
Libourne (oude + 

jaarlingen)   

18/07/2014     Marseille (oude) 

19/07/2014   
Brive (oude + 

jaarlingen)   

25/07/2014     
Narbonne (oude + 

jaarlingen) 

26/07/2014   
Jarnac (oude + 

jaarlingen) - op proef   

1/08/2014     Perpignan (oude) 

2/08/2014 
Bourges (jonge + oude + 

jaarlingen) 
Tulle (oude + 

jaarlingen)   

9/08/2014 
Châteauroux (jonge + oude 

+ jaarlingen)     

16/08/2014 
Argenton (jonge + oude + 

jaarlingen)     

    

23/08/2014 
Châtellerault (jonge + 

oude/jaarlingen)     

30/08/2014 
La Souterraine (jonge + 

oude/jaarlingen)     

6/09/2014 
Guéret (jonge + 
oude/jaarlingen)     

 

 
   


