
UITNODIGING TOT DE EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 2016 
 

woensdag 24 februari 2016                 
KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

 
 

DEFINITIEVE  DAGORDE 
 

 

1. Wijzigingen aan de STATUTEN  

 
Artikel 21 §2 en §3 (Voorstel van de Vlaamse PE) 

 

Het totaal aantal nationale mandatarissen wordt bepaald op basis van één mandaat per 1500 

aangeslotenen per PE/SPE, vermeerderd met één supplementair mandaat per schijf van 1000 

bijkomende aangeslotenen in voornoemde PE/SPE. 

 

Indien in een PE het aantal aangeslotenen hoger is dan 1500 maar de 2500 niet bereikt, zal 

eveneens een bijkomend mandaat worden toegekend.  

Dit punt wordt verdaagd naar de algemene vergadering van oktober. 

 

Artikel 25 §5 (Voorstel van de Vlaamse PE) 

 

De duur van alle mandaten of functies is zes jaar. Indien aan de KBDB de organisatie van een 

Olympiade wordt toevertrouwd, wordt het mandaat van de in functie zijnde mandatarissen 

uitzonderlijk verlengd met twee jaar. Allen zijn uittredend ...  

      Het voorstel werd net weerhouden. 

        

 

 EERSTE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2016 
 

woensdag 24 februari 2016 
KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

 
DEFINITIEVE  DAGORDE 

 

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

vergadering van 28.10.2015   

De notulen worden goedgekeurd 

 

3. Goedkeuring van de rekeningen 2014-2015  

De rekeningen worden goedgekeurd 

 

4. Stemming van de begroting 2015-2016  

De begroting wordt goedgekeurd 

 

5. Vaststelling van de diverse bijdragen voor 2017 (zie bijlage) 

De bijdragen voor 2017 blijven onveranderd tov 2016 



 

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

KBDB-kamers  

De borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten blijven onveranderd. 

 

7. Onderzoek van de verslagen van: 

a. de nationale raad van beheer en bestuur  

b. financieel  

c. censoren  

              De verslagen werden goedgekeurd 

 

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

De verslagen worden goedgekeurd. 

 

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

verlenen van eerherstel : 

*Aanvraag tot eerherstel ingediend door dhr Wouters Adrianus – Oud-Turnhout 

De aanvraag tot het verlenen van eerherstel wordt goedgekeurd. 

 

10. Benoeming van ereleden en verdienstelijke leden - nihil 

 

11. REGIONALISERING  

 

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

a)Nationaal Sportreglement 
- Art. 8§5-§6, 11, 91§3, 110§4, 112§7 & 127 
-Art. 37 – voorstel van de PE Oost-Vlaanderen – Het voorstel werd ingetrokken 
- Art. 105 t.e.m. 111 - opschorting van de artikels aangaande de verkoop van duiven  (de 
administratieve verplichtingen blijven behouden)   
b)Duivenliefhebberswetboek  
Art. 6, 8§1, 11, 13§1, 15, 16 & 142 bis 
c)Dopingreglement 2016  
d)Huishoudelijk Reglement  
-Art.14§5 & 6 en 17&2 – Voorstel van de Vlaamse PE 

 

13. WERELDKAMPIOENSCHAP 2016  

 

14. OLYMPIADE 2017 – Gaat door op vrijdag 27,  zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017. 

OPGELET ! 

De uitreiking van de prijzen aan de nationale kampioenen 2016 zal 

plaatsvinden op donderdagavond 26-1-17 en vrijdagavond 27-1-17 

 

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

kampioenschappen  

 

 

 



Bijlage punt 5 definitieve dagorde nationale statutaire algemene vergadering 24.02.2016 

 

B I J D R A G E N  2017  
  

€     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) 
 

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

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

firma’s 
 

€     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) 
 

€     70,00 voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen 
 

€     70,00 voor de privé-lokalen 
 

€   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 11 definitieve dagorde NAV 24/02/2016 

 

Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-REGLEMENTEN 
NATIONAAL SPORTREGLEMENT 
 

 Art. 8 - § 5 splitsen in een § 5 en § 6 en wijziging  in vet  

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 

OF 

- oude duiven/jaarlingen samen en jonge duiven 

OF 

-  oude duiven/jaarlingen/jonge duiven samen.  

 

Onder dubbelingen dient te worden verstaan:  

- enerzijds, de dubbelingen in een andere categorie (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.  

 

Op alle wedvluchten volgen de verticale dubbelingen volgen steeds de categorieën van de hoofdvlucht. De 

duiven moeten verplicht worden ingeschreven in hun categorie (oude, jaarlingen, oude/jaarlingen, jonge) in 

functie van hun ringnummer.  

 

Het dubbelen van jonge duiven in de andere categorie wordt toegelaten vanaf de eerste zaterdag van september 

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 er zal vervolging worden ingesteld ten overstaan van de desbetreffende inrichter. 

 

 Art. 11 – wijziging in vet 
 

Het duivenwedvluchtseizoen begint en eindigt op: 

Kleine snelheid: vanaf het 2
e
 weekend van maart tot en met het laatste weekend van oktober 

vanaf het weekend van 15 maart of bij gebrek vanaf het weekend er op 

volgend tot het weekend van 15 oktober of bij gebrek tot het weekend dat 15 

oktober voorafgaat (opleervluchten 1 week voor de 1
ste

 wedvlucht) 

Grote snelheid:   vanaf de 1
e
 zaterdag van april tot de laatste zondag van september. 

Kleine halve-fond: vanaf de 1
e
 zaterdag van mei tot en met het weekend dat de laatste nationale 

vlucht voorafgaat.   

 

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

eropvolgend (opleervluchten vanaf 1 mei). 

De aanvangsdatum kan echter door een beslissing van de algemene vergadering van de PE/SPE naar een later 

tijdstip worden verschoven. 

Geen enkele wedstrijd voor jonge duiven mag de 550 km overschrijden (vanaf het hoofdlokaal van de inrichter). 

 



De wedvluchten met benaming “Ronde van België” mogen uitsluitend worden ingericht  tijdens de laatste 2 

weekends van september en de eerste twee weekends van oktober  tijdens de laatste 4 weekends van het 

seizoen. 

 

Alle kampioenschappen, zowel nationaal, interprovinciaal, provinciaal als lokaal, zullen eindigen op het 

weekend van de laatste nationale wedvlucht. Daarnaast kan vanaf 1 september een herfstkampioenschap worden 

ingericht, met dien verstande nochtans dat dit kampioenschap onder geen enkel voorwendsel bij het algemeen 

kampioenschap mag worden gevoegd. 

 

Alle duiven, afkomstig van hokken waar One Loft Races worden georganiseerd, mogen in geen enkel geval 

deelnemen aan officiële wedstrijden, ingericht door de KBDB aangesloten verenigingen. Het inmanden van 

dergelijke duiven in verenigingen is niet toegelaten, zelfs niet voor leervluchten. 

 

 Art. 91 § 3 – wijziging in vet 

Enkel uitslagen van wedstrijden of dubbelingen waarop inleg voorkomt, die door  minimum één 
liefhebber de liefhebber  werd gezet, kunnen dienen tot staving van ingediende palmaressen voor 
kampioenschappen. 

 
 Art. 110 § 4 – wijziging in vet 

Tijdens maar ook na 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. 112 § 7 – wijziging in vet 

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 het bewijs van 
eigendom moeten kunnen leveren en dit op straffe van declassering van bewuste duif op de 
bewuste wedvlucht. 

 

 Art. 127 – wijziging in vet – cfr Art. 142 bis DLW 

 

DEELNAME AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN EN FESTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR AL DE KBDB-
INSTANTIES 

a. De leden die het voorwerp uitmaken van een schorsing opgelegd door de KBDB mogen niet  

meer deelnemen aan de gratis of betalende kampioenschappen op alle niveau’s en kunnen 
geen enkel voordeel genieten en dit in de meest uitgebreide zin van het woord. 

b. Vallen eveneens onder de toepassing van deze beschikking: de liefhebbers die een 
opschorting opheffing van een schorsing bekwamen wegens een beroepsindiening of een 
voorziening in cassatie ingediend bij de scheidskamers van de KBDB Dit geldt eveneens voor 
de liefhebbers die een verzoek hebben ingediend voor de burgerlijke rechtbanken. De 
beschikking blijft van kracht zolang alle rechtsmiddelen niet zijn uitgeput. 

c. Vallen eveneens onder toepassing van deze beschikking, de liefhebbers die aan de KBDB/FCI 
schade berokkenen of hebben berokkend. 

 



 Opschorting van de artikels aangaande de verkoop van duiven maar de administratieve 
verplichtingen blijven behouden (Art. 105 – 111) – vetgedrukte tekst opnemen tussen de 
titel “VERKOOP VAN DUIVEN” en Art. 105 

 

Opschorting van de artikels 105 t.e.m. 111 voor wat betreft de verplichting tot het betalen van de 3%. De 

administratieve verplichtingen, zoals vermeld in art. 105 t.e.m. 111 NSR, blijven evenwel behouden. Deze 

opschorting geldt voor de verkopingen (datum van verkoop) vanaf 01.01.2016 t.e.m. 31.10.2016. 

 

 

 

 

DUIVENLIEFHEBBERSWETBOEK 

 

 Art. 6 – Kamer van Eerste Aanleg - wijziging in vet 
De Kamers van eerste aanleg bestaan uit vijf gewone leden en uit vijf plaatsvervangende leden. 

De gewone en plaatsvervangende leden worden door van de nationale raad van beheer en bestuur benoemd, op 

voorstel van de nationale juridische raadgever, voor een termijn van zes jaar. De kandidaturen dienen 

ingediend te worden op de juridische administratie van de KBDB, onder toezicht van de nationale juridische 

raadgever en voor advies worden overgemaakt aan de betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde 

manier een kandidatuur indienen  van de comités van de PE/SPE, voor een termijn van zes jaar.  

Al de leden zullen nochtans de uitoefening van hun functie blijven waarnemen tot op de dag dat in hun 

vervanging, door benoeming, is voorzien.  

De nationale raad van beheer en bestuur wijst de voorzitter aan alsook de ondervoorzitter, die de voorzitter 

vervangt bij verhindering of afwezigheid. 

Voor elk geschil wijzen de rechters uit hun midden een lid als secretarisverslaggever aan, tenzij een vast 

secretarisverslaggever, evenwel zonder stemrecht, door de nationale raad van beheer en bestuur buiten hun 

midden mocht aangewezen zijn en voor zover deze secretarisverslaggever noch verhinderd, noch afwezig is. 

Bij afwezigheid of verhindering van een gewoon lid, wordt dit lid door een plaatsvervangend lid vervangen. 

 

 Art. 8 § 1 – Openbaar Ministerie bij de Kamer van Eerste Aanleg – wijziging in vet 
Het Openbaar Ministerie en zijn plaatsvervanger bij de Kamer van eerste aanleg worden benoemd door de 

nationale raad van beheer en bestuur op voorstel van de comités van de PE/SPE, voor een termijn van zes jaar. 

van de nationale juridische raadgever, voor een termijn van zes jaar uit de KBDB-leden die niet vallen onder 

de toepassing van artikel 26 van de statuten. De kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische 

administratie van de KBDB, onder toezicht van de nationale juridische raadgever en voor advies worden 

overgemaakt aan de betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen.   

 

 Art. 11 – Kamers van Beroep – wijziging in vet 
 

De Kamers van beroep bestaan uit vijf gewone en uit vijf plaatsvervangende leden. 

De gewone en plaatsvervangende leden worden door van de nationale raad van beheer en bestuur benoemd, op 

voorstel van de nationale juridische raadgever, voor een termijn van zes jaar. De kandidaturen dienen 

ingediend te worden op de juridische administratie van de KBDB, onder toezicht van de nationale juridische 

raadgever en voor advies worden overgemaakt aan de betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde 

manier een kandidatuur indienen  van de comités van de PE/SPE, voor een termijn van zes jaar.  

Al de leden zullen nochtans de uitoefening van hun functie blijven waarnemen tot op de dag dat in hun 

vervanging, door benoeming, is voorzien. 

De nationale raad van beheer en bestuur wijst de voorzitter aan alsook de ondervoorzitter, die de voorzitter 

vervangt bij verhindering of afwezigheid. 

Bij afwezigheid of verhindering van een gewoon lid wordt dit lid door een plaatsvervangend lid vervangen. 

Voor elk geschil wijzen de rechters uit hun midden een lid als secretarisverslaggever aan, tenzij een vast 

secretarisverslaggever zonder stemrecht, door de nationale raad van beheer en bestuur buiten hun midden 

mocht aangewezen zijn en voor zover deze secretarisverslaggever noch verhinderd, noch afwezig is. 

 

 Art. 13 § 1 – Openbaar Ministerie bij de Kamers van beroep – wijziging in vet 
 



Het Openbaar Ministerie en zijn plaatsvervanger bij de Kamer van beroep worden benoemd door de nationale 

raad van beheer en bestuur op voorstel van de comités van de PE/SPE, voor een termijn van zes jaar. van de 

nationale juridische raadgever, voor een termijn van zes jaar uit de KBDB-leden die niet vallen onder de 

toepassing van artikel 26 van de statuten. De kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische 

administratie van de KBDB, onder toezicht van de nationale juridische raadgever en voor advies worden 

overgemaakt aan de betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen.   

 

 Art. 15 – Kamer van Cassatie – wijziging in vet 

De Kamer van cassatie bestaat uit zeven gewone leden en uit een gelijk aantal plaatsvervangende leden. 

De gewone en de plaatsvervangende leden worden door de nationale raad van beheer en bestuur benoemd, op 

voordracht van de nationale juridische raadgever, voor een termijn van zes jaar. De kandidaturen dienen 

ingediend te worden op de juridische administratie van de KBDB, onder toezicht van de nationale juridische 

raadgever en voor advies worden overgemaakt aan de betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde 

manier een kandidatuur indienen  van de comités van de PE/SPE, voor een termijn van zes jaar. 

Al de leden zullen nochtans de uitoefening van hun functie blijven waarnemen tot op de dag dat in hun 

vervanging, door benoeming, is voorzien. 

De nationale raad van beheer en bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter, die de 

voorzitter vervangt bij verhindering of afwezigheid. 

Bij afwezigheid of verhindering van een gewoon lid, wordt dit lid door een plaatsvervangend lid vervangen. 

Voor elk geschil wijzen de cassatierechters uit hun midden een lid als secretarisverslaggever aan, tenzij een 

secretarisverslaggever, zonder stemrecht, door de nationale raad van beheer en bestuur buiten hun midden 

mocht aangewezen zijn en voor zover deze secretarisverslaggever noch verhinderd, noch afwezig is. 

 

 Art. 16 – Openbaar Ministerie bij de Kamer van Cassatie – wijziging in vet 

 
Het Openbaar Ministerie en zijn plaatsvervanger bij de Kamer van cassatie worden benoemd door de nationale 

raad van beheer en bestuur op voorstel van de comités van de PE/SPE, voor een termijn van zes jaar. van de 

nationale juridische raadgever, voor een termijn van zes jaar uit de KBDB-leden die niet vallen onder de 

toepassing van artikel 26 van de statuten. De kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische 

administratie van de KBDB, onder toezicht van de nationale juridische raadgever en voor advies worden 

overgemaakt aan de betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen. 

 Art. 142 bis – wijziging in vet – cfr. Art. 127 NSR 

De leden die het voorwerp uitmaken van een schorsing opgelegd door de KBDB mogen niet meer deelnemen aan 

de gratis of betalende kampioenschappen op alle niveaus en kunnen geen enkel voordeel genieten en dit in de 

meeste uitgebreide zin van het woord. 

 

 
Vallen eveneens onder de toepassing van deze beschikking: de liefhebbers die een opschorting opheffing van 

een schorsing bekwamen wegens een beroepsindiening of een voorziening in cassatie ingediend bij de 

scheidskamers van de KBDB Dit geldt eveneens voor de liefhebbers die een verzoek hebben ingediend voor de 

burgerlijke rechtbanken. 

De beschikking blijft van kracht zolang alle rechtsmiddelen niet zijn uitgeput. 

 
Vallen eveneens onder toepassing van deze beschikking, de liefhebbers die aan de KBDB schade berokkenen of 

hebben berokkend. 

 

Iedere overtreding op huidige beschikkingen kan voor de overtreder(s) vervolging uitmaken voor de KBDB-

kamers met straffen voorzien in art. 99 en 100 van huidig reglement. 

 

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

  

 

 

 

 

 



HUISHOUDELIJK  REGLEMENT 
 
Artikel 14 §5-§6 

De PE met meer dan 1500 leden krijgen één supplementair mandaat per volledige schijf van 1000 meer 

aangesloten leden. De PE met minder dan 1500 leden zullen zich hergroeperen in samengevoegde provinciale 

entiteiten (SPE)  

…. 

De PE/SPE waarvan het aantal aangeslotenen meer dan 1500 bedraagt maar geen 2500 behalen, zullen eveneens 

een bijkomende verkozene ontvangen in de schoot van hun comité. Dit laatste mandaat zal worden toegewezen 

in toepassing van de bepalingen van artikel 16 hierna. 

 
Artikel 17 §2 

…. 

De samenstelling van dit comité geschiedt volgens de beschikkingen voorzien in art. 14 van het huidig 

reglement. Het aantal leden wordt bepaald door het getal van één mandaat per 750 aangesloten leden en mag niet 

lager zijn dan drie per provincie. 
 

Deze artikels werden verdaagd naar de algemene vergadering van oktober. 

 
       

.  


