
 

 
 

De nationale buitengewone algemene vergadering 
WOENSDAG 28 oktober 2015 om 14u00, 

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

 DAGORDE 
 
 
1. ZONDER PERS 
     Klacht van de HH. DELSTANCHE & GOFFARD tegenover dhr VAN BOCKSTAELE  

 
2. WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN 

 
Art. 6 – inlassing van een nieuwe § 2 
“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”. 

      Goedgekeurd 
     
 
   

 

 

UITNODIGING TOT DE TWEEDE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2015 

 

De nationale raad van beheer en bestuur deelt u mede dat een tweede statutaire algemene vergadering, voorzien bij 

artikel 22 van de Statuten, zal plaatsvinden op WOENSDAG 28 oktober 2015 om 14u00, in het KBDB-gebouw, 

gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

 

 DAGORDE 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone en statutaire algemene vergaderingen van 25.02.2015  

Goedgekeurd 

 

2. a)   Vaststelling van de prijs van de ring 2016 voor te stellen aan de Minister van Financiën (bepaling van de 

prijs van de ring u toegestuurd op 30.09.2015, situatie op 31.07.2015 & voorstel 2 in bijlage hieronder) 

prijs = 0,80EUR en vanaf de 151
ste

  ring zal een supplement van 2,00 EURO per ring aan de 

liefhebber gefactureerd worden. 
b)   Voorstel tot wijziging aan art. 105 van het NSR (toevoeging van een art 105 bis van het NSR) 

Goedgekeurd 



 

3. BOEKHOUDING 

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

Goedgekeurd. 

b) BTW-nummer :  BE 0407 138 001  

 

 

4. Voorstellen tot uitsluiting - nihil 

 

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

 

6. ONTSLAGEN/BENOEMINGEN : 

- Schrijven van de PE Oost-Vlaanderen aangaande het ontslag van dhr VAN HERZEELE Daniël en zijn 

vervanging door : 

* Dhr NUEL Willy – ontslag als secretaris en benoeming tot ondervoorzitter van de PE Oost-

Vlaanderen ;   

 * Dhr BAFORT Luc – benoeming tot secretaris van de PE Oost-Vlaanderen ;  

 * Dhr MARCHANT Willy – benoeming tot nationale mandataris. - 

Bekrachtigd. 

- Schrijven SPE Luik-Namen-Luxemburg betreffende het ontslag van dhr PETITJEAN  Edgard en  zijn 

vervanging door : 

 * Dhr BAILLY Jacques in de schoot van de provincie; 

 * Dhr BAILLY Jacques in de schoot van het nationaal sportcomité  

Bekrachtigd. 

 

7. DOPING  

WAC (Wettenschappelijke Adviescommissie)  : De oprichting van de WAC wordt bekrachtigd door de 

Algemene Vergadering. 

 

8. NATIONALE DAGEN 2015 – 22 & 23-01-2016 – SQUARE BRUSSELS MEETING CENTRE 

 

9. WERELDKAMPIOENSCHAP 2016 – 15-08-2016 Nevele 

 

10. OLYMPIADE 2017 – 27, 28 & 29 -01-2017 – SQUARE BRUSSELS MEETING CENTRE 

 

11. Vaststelling data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor 2016 (notulen 

vergadering NSC 07.10.2015  

 

  Grote halve-fond Fond  Grote Fond 

        

27/05/2016       

28/05/2016 Bourges I (oude+jaarlingen) Limoges I (oude)   

3/06/2016       

4/06/2016 Châteauroux I (oude+jaarlingen) Valence (oude)   

10/06/2016       

11/06/2016 Gueret (oude+jaarlingen)  Cahors (oude)   

17/06/2016     Pau (oude) 

18/06/2016 Montluçon (oude+jaarlingen) Montauban (oude)   

24/06/2016     Agen (oude+jaarlingen) 

25/06/2016 Argenton I (oude+jaarlingen) Montélimar (oude + 
jaarlingen of oude en 
jaarlingen samen) 

  

1/07/2016     Barcelona (oude) 

2/07/2016 La Souterraine I (oude+jaarlingen) Libourne (oude+jaarlingen)   

8/07/2016     St Vincent (oude) 

9/07/2016 Châteauroux II (oude+jaarlingen) Limoges II   



(oude+jaarlingen) 

15/07/2016     Marseille (oude) 

16/07/2016   Jarnac (oude+jaarlingen)   

22/07/2016     Narbonne 
(oude+jaarlingen) 

23/07/2016   Brive (oude+jaarlingen)   

29/07/2016     Perpignan (oude) 

30/07/2016 Bourges II (oude + jaarlingen + jonge) Tulle (oude+jaarlingen)   

5/08/2016       

6/08/2016       

12/08/2016       

13/08/2016 Argenton II (oude + jaarlingen + jonge)     

19/08/2016       

20/08/2016       

26/08/2016       

27/08/2016 La Souterraine II     

  (oude, jaarlingen en jonge      

  duiven in één categorie)     

2/09/2016       

3/09/2016       

9/09/2016       

10/09/2016 Châteauroux III     

  (oude, jaarlingen en jonge     

   duiven in één categorie)     

 

12. Sportieve organisatie voor het komende vluchtseizoen  
 

13. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen (zie bijlage hieronder) 

- Nationaal Sportreglement : 

Art. 2, 8§2, 44, 56§1, 81§2, 91§2, 98, 99 bis, 105 §17 en 112§7  

- Duivenliefhebberswetboek : 

Art. 18, 41 et 78  

- Huishoudelijk Reglement : 

Art. 7, 10 & 11 

 

 

 

BIJLAGE PUNT n°2 (b)  
 

PROJECT VAN TOEVOEGING VAN ARTIKEL 105 bis van het NSR 

 

I. 

Het is de liefhebbers ten stelligste verboden om ringen, voor eigen gebruik, aan te kopen op naam van een 

andere liefhebber. 

 

Een overtreding van dit artikel kan worden bewezen met alle middelen van recht, inclusief met getuigen en 

vermoedens. 

 

Daders, mededaders en medeplichtigen zullen allen worden gestraft conform punt III. van onderhavig artikel. 

 

II. 

Overtreding van de bepalingen van dit artikel is tuchtrechtelijk beteugelbaar met volgende tuchtsancties :  

- 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.  

III. 

A. 

Enkel de Nationale Raad van beheer en bestuur is bevoegd om kennis te nemen van mogelijke overtredingen van 

onderhavig artikel. 

 

B. 

Bij het vaststellen van een mogelijke overtreding van dit artikel zal het betrokken lid derhalve worden 

opgeroepen door de Nationale Raad van beheer en Bestuur teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen. 

 

Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich laten bijstaan door een advocaat of raadgever 

aangesloten bij de KBDB. 

 

C. 

De Nationale raad van beheer en bestuur betekent zo spoedig mogelijk haar gemotiveerde beslissing aan het 

betrokken lid. 

 

De beslissing van de Nationale Raad van beheer is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad. 

 

De beslissing van de Nationale raad van beheer en bestuur is niet vatbaar voor hoger beroep. 

 

Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrokken lid ten genoege van recht kan aantonen 

dat zijn niet verschijnen op de zitting van de Nationale raad van beheer en bestuur te wijten is aan een 

overmachtsituatie. 

 

De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine bevoegdheid van de Nationale raad van beheer 

en bestuur. 

 

D. 

Enkel de Rechtbanken te BRUSSEL zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen betreffende een 

uitgesproken tuchtstraf op basis van onderhavig artikel. 

 

 

BIJLAGE PUNT  13  
 

Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen 

 
N A T I O N A A L  S P O R T R E G L E M E N T 
 

Art. 2 - Inlassing van een nieuwe § 1 

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. 
 

Het is aan de leden verboden op straf van voorlopige schorsing door de nationale  raad van beheer en bestuur 

deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, 

enz... , ingericht door een vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de 

KBDB, zoals het ook aan onze verenigingen verboden is niet-leden aan hun wedvluchten, leervluchten of andere 

sportieve activiteiten, te laten deelnemen.  Onze verenigingen mogen in hun schoot geen deelneming aan 

wedvluchten toelaten van niet-leden. 

 



Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht in het 

buitenland op voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn 

nationale federatie. 

 

De deelname van buitenlanders aan tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden 

georganiseerd in België, wordt toegelaten op voorwaarde dat het organismen of particulieren betreft die in orde 

zijn met hun nationale federatie. Liefhebbers waarvan het hok niet in België gelegen is en die door een bij de 

FCI aangesloten federatie een niet voorwaardelijke schorsing werden opgelegd, kunnen niet deelnemen aan 

wedvluchten,  opleervluchten of tentoonstellingen georganiseerd in België noch aan enige andere activiteit die 

met de duivensport verband houdt. 

 

Overeenkomstig de beschikkingen van de FCI-Statuten, zullen de niet voorwaardelijke schorsingen, opgelegd 

door de KBDB, van toepassing zijn in de schoot van alle nationale federaties aangesloten bij de FCI. 

 

Duivenkeuringen, volgens de erkende internationale standaardnormen, in de schoot van de verenigingen dienen 

aangevraagd te worden met de medewerking van de Belgische Commissie van Keurmeesters (B.C.K.) die 

hiervoor erkende keurmeesters zal aanduiden. Deze commissie werkt onder auspiciën en toezicht van de KBDB. 

 

art. 8 § 2  

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

jonge duiven, oude duiven/jaarlingen samen en oude duiven/jaarlingen/jonge duiven samen.  

 

Art. 44 

Het maximum aantal duiven dat in de korven mag geplaatst worden, staat vermeld in de instructies voor het 

vervoer van reisduiven naar de lossingsplaatsen over de weg, die worden goedgekeurd door de bevoegde 

ministeriële diensten. Voor de nationale en internationale wedvluchten wordt het toegelaten aantal duiven per 

mand jaarlijks door het nationaal sportcomité bepaald. 

Indien voor de andere wedvluchten (schrappen) de buitentemperaturen hoger liggen dan 25°C, zal het aantal 

duiven in de manden met 10% dienen te worden verminderd.  

Voor de (inter)nationale wedvluchten zal deze beslissing worden genomen door de voorzitter van het 

nationaal sportcomité in samenspraak met de inrichter van de wedvlucht.  Deze normen dienen 

gerespecteerd te worden door alle (inter)nationale inkorvingslokalen op straffe  van weigering als  

(inter)nationaal inkorvingslokaal naar de toekomst toe.  

Deze vermindering zal altijd worden toegepast indien het KMI op de inkorvingsdag (na de update van de 

teletekst van 12 uur) 26°C of meer (voor het centrum van het land) voorspelt voor de reisdag(en) en/of  

lossingsdag. 

Indien temperaturen hoger dan 30° worden voorspeld, dient ook de stapelhoogte met 1 laag verminderd te 

worden. 

De korven dienen een binnenhoogte te hebben van tenminste 22,50 cm. 

 

Art. 56 § 1  

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 het toestel onmiddellijk worden overgemaakt aan de bevoegde nationale adviesraad om 

gekeurd te worden. De kosten vallen integraal ten laste van de liefhebber.  
Een type van de verschillende merken van goedgekeurde duivenklokken is bij de KBDB gedeponeerd. 

 

Art. 81 § 2 

De rangschikking gebeurt, voor alle wedvluchten, volgens de respectievelijke gemiddelde snelheden van de verschillende 

duiven, berekend minimum per centimetermicrometer, t.t.z. twee  vier cijfers na de komma, met afronding tot de 

centimeter micrometer, tot de minimumsnelheid van 800 m. per minuut. In geval van ex aequo, zal de doorslaggevende 

berekening van de betrokken duiven worden uitgevoerd tot 4 cijfers na de komma. 

 

Art. 91 § 2 schrappen – behoud van § 3 

 

Uitslagen van wedstrijden of dubbelingen waarop geen enkele verdeelde som voorkomt, zullen in geen enkel 

geval kunnen dienen tot staving van ingediende palmaressen voor kampioenschappen. 

 



Enkel uitslagen van wedstrijden of dubbelingen waarop inleg voorkomt, die door de liefhebber werd gezet, 

kunnen dienen tot staving van ingediende palmaressen voor kampioenschappen. 

 

Art. 98 – inlassing van een nieuwe § op het einde van het artikel 

 

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

 

Art.  99 bis – nieuw artikel 

Voor de nationale wedvluchten kan de voorzitter van het nationaal sportcomité, In geval van ongunstige 

weersomstandigheden en in samenspraak met de nationale inrichter,  beslissen om uit te wijken naar een 

andere erkende lossingsplaats gelegen op dezelfde vluchtlijn en korter in afstand.  De bevoegde Dienst 

Dierenwelzijn zal hiervan worden geïnformeerd. 

 

Art. 105 § 17 - laatste zin schrappen – administratieve boete wordt reeds vermeld in voorgaande § 

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.” 

 

 

D U I V E N L I E F H E B B E R S W E T B O E K 
 

Art. 18 - inlassing van vetgedrukte tekst 
 

De Kamer van cassatie vergadert op bijeenroeping van haar voorzitter. De partijen worden voor de Kamer 

van cassatie opgeroepen door de administratieve diensten van de KBDB. 

 
Art. 41 - inlassing van vetgedrukte tekst 
 

De dagvaarding voor om het even welke Kamer, met uitzondering evenwel van de verzoeningskamer, dient te 

vermelden: 

1. de datum waarop de dagvaarding is opgemaakt; 

2. de naam, voornaam en woonplaats van de eiser in burgerlijke zaken; 

3. de handtekening of de naamstempel van het Openbaar Ministerie, met uitzondering voor de Kamer 

van Cassatie alwaar de partijen worden opgeroepen door de administratieve diensten van de 

KBDB, alsook de vermelding van de  bevoegde Kamer; 

4. de naam, voornaam en woonplaats van de verweerder of van de gedagvaarde; 

5. een bondige uiteenzetting van het voorwerp van de eis of van de vervolgingsgrond; 

6. de datum van de beslissing waartegen beroep of cassatie is ingesteld, alsook de Kamer die ze heeft 

uitgesproken, voor de Kamers van beroep en cassatie; 

7. dag en uur van de verschijning en het adres waar de Kamer, die van het geschil kennis zal nemen, 

zetelt. 

 
Art. 78 § 1 - geen wijzigingen 
 

De partijen worden voor de Kamer van cassatie opgeroepen door de administratieve diensten van de KBDB. 

 

H U I S H O U D E L I J K  R E G L E M E N T 
 

Art. 7 - inlassing van vetgedrukte tekst 

De algemene vergaderingen van de PE/SPE worden bijeengeroepen door de PE/SPE, per brief of per mail, ten 

minste vier weken vóór de vastgestelde datum.  De voorlopige dagorde zal op de uitnodiging voorkomen. 

Art. 10  – inlassing van vetgedrukte tekst 
De definitieve dagorde zal aan de duivenliefhebbersverenigingen van de PE/SPE worden toegestuurd, per brief 

of per mail,  ten minste tien dagen vóór de datum van de algemene vergadering. 

Art. 11 – inlassing van vetgedrukte tekst 
De nationale  raad van beheer en bestuur mag , hetzij op eigen initiatief , hetzij op vraag van de betrokken entiteit of nog op 

vraag van een groep duivenliefhebbersverenigingen die samen één vijfde van het totaal van de stemmen van de entiteit 



vertegenwoordigen algemene vergaderingen bijeenroepen. Deze worden bijeengeroepen, per brief of per mail, door de 

nationale voorzitter. 


