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            1.14

            

    Geschiedenis 
 
Ter gelegenheid van het internationaal duivenliefhebberscongres op 16 oktober 1910 werd door de Belgische 

afvaardiging tot de stichting van een nationale federatie besloten. 

 

Deze federatie werd op de algemene vergadering van afgevaardigden van duivenliefhebbers en 

duivenliefhebbersmaatschappijen op datum van 27 november 1910 gesticht. Als benaming kreeg zij: B.D.B. en 

F.C.B. 

 

Op de buitengewone algemene vergadering van 4 december 1921 werd besloten de B.D.B. om te vormen tot een 

v.z.w. overeenkomstig de wet van 27 juni 1921. 

 

De v.z.w. werd overeenkomstig art. 90 van de wet van 28 augustus 1921 en artikel 1 van de wet van 24 juli 

1923, aangenomen door de ministeries van landsverdediging en financiën om zijn medewerking te verlenen aan 

de volledige uitvoering van de wetsbepalingen betreffende de duivenliefhebberij. 

 

De statuten van de v.z.w. werden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 18 januari 1922 

en achtereenvolgens aangenomen op de buitengewone algemene vergaderingen van 26 november 1926, 18 

december 1927, 25 maart 1928, 12 maart 1933, 25 augustus 1942, 16 januari 1944, 8 april 1945, 7 oktober 1951, 

14 oktober 1956, 26 januari en 19 oktober 1958, 18 oktober 1959 en 13 januari 1963 (bijlagen  tot het Belgisch 

Staatsblad dd. 12 februari 1927 nr. 63, 28 januari 1928 nrs. 30 en 31, 5 mei 1928 nrs. 408 tot 410, 26 augustus 

1933 nr. 1054, 5 september 1942 nr. 1060, 19 februari 1944 nr. 179, 28 april 1945 nr. 914, 10 november 1951 nr. 

2616, 27 oktober 1956 nr. 3834, 13 december 1958 nr. 3905, 5 november 1959 nr. 4475 en 31 januari 1963 nr. 

471). Zij werden door de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 1963 gewijzigd: (verschenen in 

bijlage van het Belgisch Staatsblad dd. 5 december 1963 nr. 4293), wijzigingen verschenen in de bijlagen van 

het Belgisch Staatsblad op datum van 4 maart 1965 nr. 983, 10 februari 1966 nrs. 573-574, 24 november 1966 

nr. 5518, 16 februari 1967 nr. 756, 12 december 1968 nr. 6647, 29 maart 1973 nr. 2040, 11 december 1975 nr. 

9539, 24 maart 1977 nr. 2125, 30 maart 1978 nr. 2586, 28 december 1979 nr. 12711, 13 november 1980 nr. 

5375, 28 april 1983 nr. 4186, 28 februari 1985 nr. 1945, 5 december 1985 nr. 14024, 29 april 1986 nr. 12052, 27 

november 1986 nr. 30858, 5 maart 1987 nr. 3069, 7 januari 1988 nr. 104, 12 april 1990 nr. 6374 en 31 januari 

1991 nr. 1031. Zij werden door de buitengewone algemene vergadering van 17 april 1993 gewijzigd: 

(verschenen in bijlage van het Belgisch Staatsblad van 15 juli 1993 nr. 12705), wijzigingen verschenen in 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad op datum van 15 juli 1995 nr. 10252, 4 juli 1996 nr. 15035, 22 februari 

1997 nr. 5971, 29 januari 1998 nr. 1805, 2 juli 1998 nr. 12043, 31.10.1998 nr. 4062, 13.02.1999 nr. 9513, 30 

maart 2000 nr. 7597, 3 augustus 2000 nr. 17941, 5 april 2001 nr. 6254, 3 januari 2003 nr. 000132, 22.02.2003 nr. 

009441 en zijn als volgt gewijzigd door de buitengewone algemene vergaderingen van 25.10.2003, 13.03.2004, 

30.10.2004, 26.02.2005, 18.02.2006, 28.10.2006, 3.03.2007, 27.10.2007, 26.05.2008, 25.10.2008, 31.10.2009, 

27.02.2010,  30.10.2010, 26.02.2011,  22.10.2011,  10.02.2012, 27.06.2012,  24.10.2012, 20.02.2013, 

23.10.2013, 26.02.2014, 23.10.2014, 25.02.2015, 28.10.2015, 26.10.2016, 22.02.2017, 28.02.2018, 26.10.2018,  

22.02.2019, 23.10.2019, 14.02.2020 en 05.08.2020 (art 35 Stat): 
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Benaming 

     
Art. 1  

 

Er bestaat een vereniging zonder winstoogmerk, onder de benaming “Koninklijke Belgische 

duivenliefhebbersbond” (KBDB) in het Frans “Royale Fédération colombophile Belge” (R.F.C.B.) genaamd, 

met onbeperkte duurtijd. 

 

In 1954 kreeg de Belgische duivenliefhebbersbond toelating de titel van koninklijke vereniging te voeren. 

 

De KBDB wordt ingedeeld in provinciale entiteiten (PE) en samengevoegde provinciale entiteiten (SPE) 

 

Art. 2 

 

De KBDB is de vereniging van alle natuurlijke- en rechtspersonen die het jaarlijks lidmaatschapsgeld voorzien 

voor hun categorie betalen. Er zal hen een bewijs van lidmaatschap worden uitgereikt geldig voor het dienstjaar 

waarvoor de bijdrage werd voldaan. 

 

Het aantal leden is onbeperkt. 

 

Doeleinden 
     
Art. 3 (NAV 23.10.2019) 

 
De Koninklijke Belgische duivenliefhebbersbond heeft tot doel: 

1. de reisduif te beschermen en het eigendomsrecht ervan te verdedigen; 

2. hokcontroles uit te voeren om zich ervan te vergewissen dat er zich geen vreemde, duiven met 

gemanipuleerde ringen of verdwaalde duiven op onrechtmatige wijze bevinden. Vreemde duiven worden 

aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd; 

3. de snelle aanmelding van verdwaalde duiven te waarborgen; 

4. te zorgen voor het behoud in haar midden van alle aangeslotenen, alsook van alle 

duivenliefhebbersverenigingen en –groeperingen van het land; 

5. de algemene belangen van de aangeslotenen te verdedigen; 

6. vriendschapsbanden te smeden tussen de duivenliefhebbersverenigingen; 

7. zich in te laten met de algemene aangelegenheden die de duivensport en de duivenliefhebbersverenigingen 

aanbelangen; 

8. tussen te komen bij de openbare besturen en bij de overheidsdiensten om wijzigingen en versoepelingen 

van de wettelijke beschikkingen te bekomen, daar waar die het houden van reisduiven en de beoefening 

van de duivensport beperken; 

9. in te staan voor de organisatie, het beleid en de reglementering van de duivensport en alles wat ermee te 

maken heeft, met inbegrip van de openbare verkopingen van reisduiven. 

10. fouten, bedrog of misbruiken bij de beoefening van de duivensport te voorkomen en te beteugelen; 

11. de veredeling van de reisduif, als sportduif, te bevorderen vermits ze niet voor consumptie is voorbestemd; 

12. alle roerende of onroerende goederen noodzakelijk tot deze doeleinden, te kopen, te huren of te 

aanvaarden; 

13. te waken over het welzijn van de reisduiven en meer bepaald voor wat betreft het vervoer van de duiven en 

de lossingen;  

14. het inrichten van duivenwedvluchten. 

 

Het is de KBDB verboden zich met zaken, vreemd aan de duivenliefhebberij, in te laten en zich te mengen in 

politieke en confessionele aangelegenheden. 

 

De landstalen worden toegepast gelijkvormig de Belgische wetgeving. 

 

In het algemeen zal de KBDB in zijn briefwisseling en zijn gesprekken de taal gebruiken die door het lid wordt 

gebruikt. 
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3.5 
Maatschappelijke zetel 

Art. 4  
 
De zetel van de KBDB is gevestigd in de Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle, hetzij in het gerechtelijk arrondissement 

Brussel. Hij kan bij beslissing van de algemene vergadering naar een ander adres worden overgebracht, hetgeen hun goed 

recht is. Deze wijziging dient onmiddellijk te worden gepubliceerd en medegedeeld. 

 

Maatschappelijk dienstjaar 
Art. 5 
 
Het maatschappelijk dienstjaar begint de eerste november en eindigt op de éénendertigste oktober. 

 

            Leden en aansluiting 
Art. 6 (NAV 26.02.2014 – 28.10.2015 – 26.10.2018) 
 
De KBDB stelt jaarlijks de voorwaarden van lidmaatschap vast.  

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.  

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 van 

rechtswege 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.         

    

       Leden duivenliefhebbers 
    
Art. 7 (NAV 26.10.2016)  

 
Al de op de hoklijst vermelde personen zijn leden duivenliefhebbers en ontvangen, na betaling van het lidmaatschapsgeld 

over het lopend jaar, een bewijs van lidmaatschap. Zij verkrijgen aldus het statuut van aangesloten lid in tegenstelling met het 

geheel van de KBDB-mandatarissen welke het statuut van effectief lid hebben. De te vereffenen bijdrage, jaarlijks bepaald 

door de eerste nationale algemene vergadering op voorstel van de nationale raad van beheer en bestuur(N.R.B.B.), zal, buiten 

eventueel andere wijzigingen die door de algemene vergadering zullen worden doorgevoerd, aangepast worden aan het 

indexcijfer van de gezondheidsprijzen. 

 

De aangesloten duivenliefhebbers (ook degenen die niet in associatie spelen) kunnen verschillende duivenhokken uitbaten mits 

voorafgaandelijke machtiging door de betrokken provinciale entiteit/samengevoegde provinciale entiteit. De eventuele 

toelating geldt slechts voor één jaar doch is hernieuwbaar op aanvraag van de betrokkenen.    

 

Een register van de effectieve leden met vermelding van de naam, de voornaam en het adres kan ingekeken worden op het 

adres van de zetel. 

 

De leden dienen gehoor te geven aan de uitnodigingen van alle KBDB-autoriteiten. Zij zullen ervan worden geïnformeerd 

dat, ingeval van afwezigheid zonder geldig motief (overgelaten aan de soevereine appreciatie van de autoriteit) op twee 

uitnodigingen, zij automatisch zullen worden geschorst tot deelname aan de wedvluchten tot op het moment van vrijwillige 

verschijning. 

Om dit te bewerkstelligen dient de autoriteit die vaststelt dat een lid geen enkel gevolg geeft aan de eerste uitnodiging, een 

tweede uitnodiging, per aangetekend schrijven, aan betrokkene richten. In deze tweede uitnodiging zal uitdrukkelijk de 

eventuele voorlopige schorsing worden vermeld. Deze autoriteit zal, voor verder gevolg, de nationale raad van beheer en 

bestuur van de KBDB onmiddellijk op de hoogte brengen. 
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4.4 
Leden duivenliefhebbers in associatie 

 
Art. 8 (NAV 27.06.2012 – 23.10.2013 – 26.10.2016)  
 

Alle personen die wensen een associatie te vormen en één of meer hokken wensen in stand te houden, dienen als 

duivenliefhebber aangesloten te worden mits te voldoen aan volgende modaliteiten:  

 

1. uitbating van één enkel duivenhok door een associatie van meerdere personen. Het aantal personen van 

de associatie is onbeperkt. Deze aansluitingen gebeuren van rechtswege door de Prov. Ent.  na betaling 

van de voorziene bijdragen. Nochtans mag slechts één van de aangeslotenen de hoedanigheid van 

administratief verantwoordelijk lid hebben in een duivenliefhebbersvereniging. Alle personen die deel 

uitmaken van een associatie dienen de voorziene bijdragen te vereffenen. 

2. voor een associatie van leden, woonachtig in verschillende Prov. Ent., zullen de leden aangesloten 

worden in de Prov. Ent. waar het duivenhok is gelegen. 

3. uitbating van verschillende duivenhokken door een duivenliefhebber of een associatie van meerdere 

personen. Deze machtiging kan, na onderzoek, enkel worden verleend door de betrokken Prov. Ent. De 

eventuele toelating geldt slechts voor één jaar doch  is hernieuwbaar op aanvraag van de betrokkenen.

     

 

Leden niet-duivenliefhebbers 
  
Art. 9  

 
Eenieder die regelmatig een functie uitoefent in de schoot van een duivenliefhebbersvereniging of voor een 

duivenliefhebber, dient aangesloten te zijn bij de KBDB Hij zal, na betaling van de bijdrage, een jaarlijks 

lidmaatschapsbewijs bekomen voor zijn categorie. De aangeslotene als hulp van een duivenliefhebber kan 

evenwel geen administratief verantwoordelijk lid worden in een duivenliefhebbersvereniging. 

 

Deze aansluiting zal, net als voor een lid duivenliefhebber, geschieden door tussenkomst van een 

duivenliefhebbersvereniging. Die aangeslotene zal in de schoot van zijn vereniging kunnen stemmen maar niet 

op niveau van zijn PE/SPE. 

 

De “niet-duivenliefhebber” die ten dienste staat van diverse duivenliefhebbersverenigingen zal stipuleren in 

welke duivenliefhebbersvereniging hij zich aansluit en er de voorziene bijdrage voor zijn categorie betalen. 

   

Ereleden en verdienstelijke leden 
 
Art. 10 

 

De titel van erelid kan toegekend worden aan personen die door hun status of door hun daden uitzonderlijke 

diensten bewezen of nog kunnen bewijzen aan de KBDB 

Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de KBDB, op voorstel van de nationale raad van beheer 

en bestuur. 

 

De titel van verdienstelijk lid kan toegekend worden aan personen die, hetzij als lid van een comité op nationaal 

vlak, op het vlak van de PE/SPE of op maatschappelijk vlak, bijzondere diensten hebben bewezen. 

 

Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de KBDB, op voorstel van de comités van de PE/SPE en 

na advies vanwege de nationale raad van beheer en bestuur. 
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5.4 

Art. 11 

 

De ereleden en de verdienstelijke leden ontvangen een attest dat permanent toegang verleent, met raadgevende 

stem, tot alle nationale algemene vergaderingen en tot alle algemene vergaderingen van de PE/SPE 

 

Aansluitingen met betrekking tot de organisatie van 

wedvluchten, het lossen van reisduiven en de 

openbare verkopingen 
    

I Vervoer en lossen van reisduiven 

 
Art. 12 

 

Alle personen of firma’s, betrokken bij het vervoer en het lossen van reisduiven, dienen aangesloten te zijn bij de 

KBDB 

 

Deze aansluitingen worden goedgekeurd door de nationale raad van beheer en bestuur, op voorstel van de 

comités van de PE/SPE, die een attest of lidmaatschapsbewijs zullen afleveren, na betaling van de voorziene 

bijdrage. 

 

De bijzondere gevallen voor de verzendingen, georganiseerd door duivenliefhebbersverenigingen of –

groeperingen, dienen goedgekeurd te worden door de nationale raad van beheer en bestuur.  

 

De aansluitingen van vergezellersagentschappen, vergezellers, vervoerders en camioneurs geven geen enkel 

stemrecht op de algemene vergaderingen in de schoot van duivenliefhebbersverenigingen of van de KBDB 

 

Duivenliefhebbersverenigingen en –groeperingen mogen voor het vergezellen en vervoeren van hun duiven 

slechts een beroep doen op personen aangesloten bij de KBDB en daartoe gemachtigd. 
 

II Openbare verkoping van reisduiven 

        
Art. 13 

 

Elke oproeper of opsteller van programma’s voor openbare verkopingen dient aangesloten te zijn bij de KBDB 

 

De PE/SPE leveren de overeenkomstige lidmaatschapsbewijzen af, na betaling van de voorziene bijdrage. 

 

Voor het organiseren van een openbare verkoping mogen de leden duivenliefhebbers zich uitsluitend wenden tot 

een aangeslotene die zijn lidmaatschapsgeld betaalde om als oproeper of opsteller te fungeren bij een openbare 

verkoop.      

 

Duivenliefhebbersverenigingen 
 
Art. 14 (NAV 25.02.2015 – 22.02.2017 – 26.10.2018)  

 

De duivenliefhebbersverenigingen worden aanvaard of geweigerd door de nationale raad van beheer en bestuur, 

die zijn beslissingen dient te motiveren. 
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6.3 

Duivenliefhebbersverenigingen die zich wensen aan te sluiten dienen in het bezit te zijn van statuten en 

reglementen die beantwoorden aan de doelstellingen van de KBDB en een schriftelijke aanvraag indienen bij de 

PE/SPE , die ze met advies overmaakt aan de nationale raad van beheer en bestuur. 

 

Alle wijzigingen in reglementen of statuten van de duivenliefhebbersverenigingen dienen goedgekeurd te 

worden door de PE/SPE waaronder ze ressorteren en alwaar ze worden ingediend. 

 

Elke duivenliefhebbersvereniging die geen bijzondere goedgekeurde reglementen of statuten bezit, zal de KBDB 

typestatuten voor de duivenliefhebbersverenigingen toepassen. 

 

Het is de duivenliefhebbers toegelaten één duivenliefhebbersvereniging per gemeente te stichten. In een 

gefusioneerde gemeente met minder dan honderd leden mag geen tweede duivenliefhebbersvereniging worden 

opgericht. 

 

In gemeenten na fusie waar reeds een duivenliefhebbersvereniging bestaat, zal geen nieuwe 

duivenliefhebbersvereniging kunnen worden gesticht, tenzij er meer dan honderd leden zijn tegenover één 

bestaande duivenliefhebbersvereniging, meer dan tweehonderd leden tegenover twee bestaande, enz… 

 

Dergelijke machtiging zal slechts kunnen verleend worden aan de aanvragers die een aantal gunstige stemmen 

bekomen dat gelijk is aan de helft plus één van de aangesloten leden uit de gemeente, ongeacht het aantal 

deelnemers aan de stemming bij het referendum dat door de PE/SPE wordt gehouden, op kosten van de 

aanvragers. Die stemming is persoonsgebonden. 

 

De bepalingen voorzien in de paragrafen 4, 5 & 6 van huidig artikel zijn ook van toepassing bij de verhuis van 

een duivenliefhebbersvereniging. 

 

Iedere vereniging mag slechts over één inkorvingslokaal beschikken behoudens uitdrukkelijke toestemming van 

de nationale raad van beheer en bestuur op advies van het comité van de PE/SPE. 

 

Bijzondere gevallen, met betrekking tot de aansluiting of stichting van nieuwe duivenliefhebbersverenigingen of 

de verhuis van een duivenliefhebbersvereniging, zullen beslecht worden door de nationale raad van beheer en 

bestuur, op voorstel van de betrokken PE/SPE. 

 

De goedkeuring van de verhuis van een vereniging behoort tot de bevoegdheid van de PE/SPE. 

            

De bij de KBDB aangesloten duivenliefhebbersverenigingen ontvangen een stamboeknummer en een 

aansluitingsattest. Hierop zal jaarlijks het betalingsbewijs van het lopend jaar worden vermeld. 

 

Groeperingen die nationale, provinciale en interprovinciale wedvluchten inrichten, worden erkend door de 

nationale raad van beheer en bestuur en zullen, na betaling van de voorziene bijdrage, een aansluitingsattest met 

stamboeknummer ontvangen.       

De aanvragen van provinciale en interprovinciale groeperingen zullen aan de nationale raad van beheer en 

bestuur worden overgemaakt door de PE/SPE en deze van de nationale organisatoren zullen worden bezorgd aan 

het nationaal sportcomité. 

 

De fusie en de ontbinding van een duivenliefhebbersvereniging of van een groepering die nationale, provinciale 

of interprovinciale wedvluchten inricht, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering 

van de duivenliefhebbersvereniging of –groepering. 

 

Deze algemene vergadering zal twee vereffenaars aanduiden die zich in verbinding zullen stellen met de 

PE/SPE, teneinde de inventaris van het materiaal, het saldo van de duivenliefhebbersvereniging op te maken en 

om in overleg te beslissen over de ontbindingsmodaliteiten. 

 

Voor de nationale groeperingen komt deze taak toe aan de nationale raad van beheer en bestuur. 
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7.7 

 

Het eventueel batig saldo zal onder controle van de PE/SPE, toegewezen worden aan een 

duivenliefhebbersvereniging met dezelfde doelstellingen of bij gebrek hiervan aan de promotiecommissie. 

 

Zal als ontbonden worden beschouwd elke duivenliefhebbersvereniging die op administratief en op sportief vlak 

inactief bleef gedurende een volledig jaar of die na rappel de door de algemene vergadering voorziene bijdrage 

niet vereffent. 

Ingeval het hoofdbestuur van de vereniging in gebreke blijft, is de bestuursraad van de PE/SPE ertoe gehouden 

ambtshalve de procedure tot ontbinding in te zetten. Een eventueel heropstarten van een vereniging na een jaar 

inactiviteit wordt in alle gevallen gelijkgesteld met de stichting van een nieuwe duivenliefhebbersvereniging. 

 

De nationale raad van beheer en bestuur beslist over de bijzondere gevallen, op advies van de PE/SPE. 

 

Elke aangeslotene die het voorwerp was van een effectieve schorsing waarvan de schorsingsperiode ten einde is 

gelopen of elke aangeslotene die van een genademaatregel genoot, zal in geen geval mogen deelnemen aan de 

activiteiten van een duivenliefhebbersvereniging of –groepering met uitzondering van deelname aan 

wedvluchten, tentoonstellingen en feestelijkheden. 

 

Duivenliefhebbersverenigingen aangesloten bij de KBDB, mogen slechts een beroep doen op de medewerking 

van personen aangesloten bij de KBDB; zij zijn verantwoordelijk t.o.v. de KBDB voor de toepassing van huidig 

artikel. 

 

Elke wijziging in de schoot van een comité, van een duivenliefhebbersvereniging of –groepering, hetzij 

ingevolge overlijden, ontslag of ongeacht welke andere reden, dient binnen de veertien dagen te worden 

medegedeeld aan de PE/SPE. 

 

De duivenliefhebbersverenigingen zullen jaarlijks vrij hun kampioenendagen kunnen inrichten met uitzondering 

evenwel van het weekend waarop de provinciale kampioenendag van hun PE/SPE en/of de Nationale Dagen 

plaatsvinden. 

 

Hoklijsten 
 
Art. 15 (NAV 23.10.2013 – 26.02.2014 – 22.02.2017 – 22.02.2019 – 14.02.2020)  

 

De hoklijst mag slechts de namen vermelden van natuurlijke personen en dient, vóór 15 november, in een 

duivenliefhebbersvereniging van de Prov. Ent waar het duivenhok zich bevindt, te worden gedeponeerd. 

 

De hoklijst vermeldt:  

- de naam van de duivenliefhebber; 

- het adres waar het duivenhok zich bevindt alsook noodzakelijke inlichtingen zoals: lidmaatschapsnummer, 

telefoonnummer, geboortedatum, coördinaten, enz…; 

- elke duivenliefhebber die woonachtig is op een ander adres dan dat van het hok, dient eveneens zijn privé-

adres te vermelden 

- de opgave van de ringnummers van de duiven die hij per 31 oktober bezat 

- de naam en het adres van de te contacteren persoon in België in geval van afwezigheid. 

 

De hoklijst, ingediend op naam van een associatie (feitelijke associatie of associatie met rechtspersoonlijkheid), 

zal daarenboven vermelden:  

- de naam van de associatie en het lidmaatschapsnummer; 

- het adres waar het hok zich bevindt; 

- namen, adressen en bijkomende inlichtingen van alle leden van de associatie; 

- de naam van de persoon die werd aangeduid, binnen de associatie, als zijnde het administratief 

verantwoordelijk lid van de duivenliefhebbersvereniging. 

Teneinde erkend te worden als associatie met rechtspersoonlijkheid (vzw) dienen voorafgaandelijk de statuten 

te worden overgemaakt aan de nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB 
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8.6 

De KBDB erkent het bestaan van volgende hokken 

a) Publicitair (hokken die, vooral door de publicatie van hun benaming op de uitslagen, worden in 

stand gehouden met een commerciële of publicitaire bedoeling.) 

- toebehorend aan een fysisch persoon 

- toebehorend aan een rechtspersoon 

Worden van rechtswege beschouwd als publicitaire hokken, de aangeslotenen die onze vzw 

verzoeken facturen op te stellen voor hun boekhouding en de leden die op hun hoklijst als eigenaar 

van de duiven een rechtspersoon hebben opgegeven. 

b) Promotioneel (hokken opgetrokken in homes, scholen, rusthuizen, ziekenhuizen of andere 

gelijkaardige instellingen, met sociale, educatieve, recreatieve, culturele of promotionele 

doeleinden met betrekking tot de duivensport, met uitsluiting van elke winstgevende bezigheid) 

a) Voor de publicitaire hokken 

Toebehorend aan een fysisch persoon 

De hoklijst moet ingediend worden op naam van de liefhebber of een combinatie van “liefhebber + firma”, 

alsook met vermelding van al de inlichtingen voorzien in §2 en §3 met volgende bijkomende vermeldingen: 

• de naam en het adres van de persoon of van de betrokken firma 

• de naam van de persoon die het hok zal vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de 

vereniging waar de hoklijst werd ingediend (administratief verantwoordelijk lid) 

Toebehorend aan een rechtspersoon 

De hoklijst moet ingediend worden op de werkelijke naam van het hok, met vermelding van al de inlichtingen 

voorzien in §2 en §3 maar eveneens: 

• de naam van de instelling en het lidmaatschapsnummer 

• de naam (namen) en adres (adressen) van de verantwoordelijke(n) met mogelijkheid van dubbele 

aansluiting indien ze reeds persoonlijk zijn aangesloten 

• de naam van de persoon die het hok zal vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de 

vereniging waar de hoklijst werd ingediend (administratief verantwoordelijk lid) 

• een lijst waarop de ringnummer en nationaliteit van elke duif die ze in bezit hebben, vermeld wordt. 

b) Voor de promotionele hokken, zoals deze opgetrokken in scholen, homes, recreatieparken 

• de naam van de instelling en het lidmaatschapsnummer 

• de naam (namen) en adres (adressen) van de verantwoordelijke(n) die zich werkelijk bezig houdt 

(houden) met het in stand houden van het hok met mogelijkheid van dubbele aansluiting indien ze 

reeds persoonlijk zijn aangesloten 

• de naam van de persoon die het hok zal vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de 

vereniging waar de hoklijst werd ingediend (administratief verantwoordelijk lid) 

 

Een speciale bijdrage, jaarlijks vastgesteld door de nationale raad van beheer en bestuur, kan gevraagd worden 

van de hokken voor publicitaire doeleinden. 

 

Geen enkel inkorvingslokaal kan gevestigd zijn in lokalen die toebehoren aan deze publicitaire of promotionele 

hokken. 

 

De associaties die door de betrokken Prov. Ent. werden gemachtigd om verschillende hokken in stand te houden, 

dienen bijlagen op te maken die de werkelijke bevolking van elk hok weergeven, met vermelding van de 

ringnummers van de duiven van elk hok alsook de coördinaten. 

            

Deze lijsten mogen slechts gedeponeerd worden in één enkele duivenliefhebbersvereniging.  

 

Voor hokken gelegen op een zelfde domein mogen de liefhebbers afzonderlijk aangesloten zijn, voor zover de 

hokken duidelijk gescheiden zijn en met aangifte van de werkelijke bevolking van ieder hok. De duiven van deze 

hokken mogen in de loop van het jaar NIET onderling worden geruild. Een overzicht van de situatie van de 

verschillende hokken zal als bijlage bij de verschillende hoklijsten worden gevoegd. 
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Aan minderjarigen wordt toegestaan zich onafhankelijk aan te sluiten, voor zover een meerderjarige de hoklijst, 

samen met de minderjarige, ondertekent. 

Desgevallend zal de verwantschap met de meerderjarige worden vermeld.    

       

Algemeenheden 
 
Art. 16 

 

De controle van de hoklijsten ingediend door de liefhebbers, zal uitgevoerd worden door de 

duivenliefhebbersverenigingen en door de PE/SPE. 

 

Het stamboeknummer van de duivenliefhebbersvereniging zal op de lidmaatschapskaart van de liefhebber 

worden vermeld. In een associatie zullen alle leden hetzelfde lidmaatschapsnummer worden toegekend, gevolgd 

door de vermelding T1, T2,… 

 

De liefhebber die een hoklijst zou indienen in verschillende duivenliefhebbersverenigingen of waarvan de naam 

in associatie zou vermeld staan op andere hoklijsten, kan gesanctioneerd worden. 

 

Het is de duivenliefhebbersverenigingen ten strengste verboden aan leden, die hun hoklijst niet bij hen zouden 

gedeponeerd hebben, een andere bijdrage te innen dan deze gevraagd aan hun werkende leden. 

 

Elk KBDB-lid heeft het recht ontslag in te dienen. 

 

Om geldig te zijn moet dit ontslag schriftelijk geadresseerd worden aan de PE/SPE of aan de betrokken 

duivenliefhebbersvereniging, die onmiddellijk de bondszetel van de KBDB zal verwittigen. 

 

Wordt eveneens als ontslagnemend aangezien, elk individueel lid dat deelneemt aan wedvluchten of activiteiten 

van niet-aangesloten duivenliefhebbersverenigingen of die de door de algemene vergadering voorziene bijdrage 

niet betaalt. 

 

Het ontslag heeft uitwerking op de datum van zijn ontvangst of van de feiten die hiervoor gelden, doch sluit de 

disciplinaire of beteugelende actie niet uit, voor feiten die zich voordien hebben voorgedaan.  

          

Geschillen en duivenliefhebberswetboek 
 
Art. 17  

 
Een verzoeningskamer wordt ingesteld in elke PE/SPE van de K.B.D.B 

 

Een Kamer van eerste aanleg wordt ingesteld in elk van de twee landsgedeelten, hetzij enerzijds een 

Nederlandstalige Kamer en anderzijds een Franstalige Kamer. 

Een tweetalige beroepskamer wordt ingesteld voor alle zaken waarvoor beroep werd aangetekend. 

 

Tevens wordt een tweetalige verbrekingskamer ingesteld. 

 

Daarenboven en ten einde de zaken te kunnen behandelen die verbroken werden door de verbrekingskamer, 

wordt een tweede tweetalige beroepskamer ingesteld. 
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De Kamers doen uitspraak in volle onafhankelijkheid. Zij zijn evenwel gehouden tot het toepassen van de 

statuten en reglementen van de KBDB en van de gebruiken inzake duivensport die er geen afbreuk aan doen, met 

uitzondering evenwel van de toepassing van het reglement ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen 

bij sportduiven, dat tot de uitsluitende bevoegdheid van de nationale raad van beheer en bestuur behoort. 

 

In geval van bedrog, door de dader toegegeven door een ondertekende verklaring van zijnentwege, kan de 

nationale raad van beheer en bestuur op eenvoudig verzoek van welke belanghebbende ook, na de beklaagde te 

hebben uitgenodigd gehoord te worden, indien hij nog niet werd gehoord door het comité van de PE/SPE 

waartoe hij behoort, een voorlopige schorsing uitspreken, waardoor het voor de dader onmogelijk wordt om aan 

prijskampen deel te nemen. Dit in afwachting van de behandeling ten gronde door de daartoe bevoegde organen. 

 

Art. 18  

 
Elk lid, hetzij duivenliefhebbersvereniging, hetzij aangesloten persoon, dat zijn verplichtingen tegenover de 

KBDB niet zou vervullen, dat zijn statuten en/of reglementen zou schenden, dat de wetgeving op de duivensport 

en de beslissingen te zijnen opzichte door de verschillende comités genomen niet zou naleven, kan uitgesloten 

worden of het voorwerp uitmaken van een disciplinaire straf: schorsing, blaam, waarschuwing, al dan niet met 

boete. 

 

Om het even welk geschil tussen de leden van de KBDB, wordt onderworpen aan de scheids- en disciplinaire 

Kamers, met uitzondering evenwel van de gevallen voorzien door artikel 17. 

 

Deze Kamers zullen nochtans niet alleen de geschillen en inbreuken behandelen, ontstaan ter gelegenheid van de 

beoefening van de duivensport, doch eveneens de geschillen en inbreuken van alle aard in verband met de 

betrekkingen tussen de leden als duivenliefhebber en de in de duivenliefhebbersverenigingen gerezen 

betwistingen. 

 

De samenstelling en de bevoegdheid van de verschillende Kamers zullen worden bepaald door het 

duivenliefhebberswetboek, dat zal worden aangenomen door de KBDB    

  

 

De bij een geding betrokken partijen kunnen worden veroordeeld, eventueel solidair, tot betaling van de 

procedurekosten. Een minimumbedrag wordt jaarlijks door de eerste algemene vergadering bepaald. Dit 

minimumbedrag kan door de bevoegde kamer worden verhoogd met onvoorziene kosten. 

 

De niet-uitvoering van een uitspraak zal worden gestraft met een schorsing of uitsluiting. Vervolging tot betaling 

van opgelegde kosten en boetes kan door de KBDB worden ingesteld bij de burgerlijke rechtbanken zoals 

voorzien door de artikels 148, 149 en 150 van het duivenliefhebberswetboek. 

 

De eisen en klachten van ongegronde, kwetsende of onredelijke aard, kunnen door de Kamer die ze zal 

behandelen, disciplinair worden bestraft.        

     

Art. 19  

 

De uitsluitingen behoren enkel tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van de KBDB 

 

De Kamers voor tucht- of strafzaken kunnen schorsingen uitspreken en mildere straffen in de gevallen bepaald in 

het duivenliefhebberswetboek. 

 

Voor de voorstellen tot uitsluiting voorzien in artikel 104 van het duivenliefhebberswetboek zal de nationale raad 

van beheer en bestuur, per aangetekend schrijven, de beklaagde uitnodigen om zijn verdediging voor te dragen. 

 

De algemene vergadering zal zich na verslag van de nationale raad van beheer en bestuur uitspreken omtrent de 

uitsluiting. 
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11.2 

Zo de algemene vergadering zich uitspreekt tegen de uitsluiting dan blijft de tijdelijke straf van kracht. 

 

De uitsluiting van een lid dient uitgesproken te worden bij meerderheid van twee derden van de door de 

aanwezigen geldig uitgebrachte stemmen. 

 

De ontslagnemende of uitgesloten leden en rechtverkrijgenden van een ontslagnemend, overleden of uitgesloten 

lid, hebben generlei aanspraak op het maatschappelijk bezit van de KBDB  

 

Ze kunnen noch de gerechtelijke zegellegging vorderen noch inventaris opeisen. 

 

Art. 20  

 
De Kamers van de KBDB doen uitspraak als billijkheidsgerecht zonder andere formaliteiten of middelen dan die 

bepaald door de KBDB zelf. 

 

De partijen doen een beroep op de KBDB-Kamers, voorzien in artikel 17, die beslissen volgens de vormen van 

de scheidsrechterlijke uitspraak, alsmede volgens de gebruiken in de duivensport. 

 

Inzake straffen gaan de leden de verbintenis aan de beslissingen van de tuchtkamers te eerbiedigen en ze ten 

uitvoer te brengen. 

 

De schorsingsstraffen waarvoor de procedures teneinde zijn, zullen onmiddellijk in het bondsblad  en/of op de 

KBDB-website verschijnen, zoals voorzien in artikel 86 van het duivenliefhebberswetboek. 

 

Een algemene lijst van geschorste en uitgesloten leden zal jaarlijks, vòòr de aanvang van het seizoen, worden 

medegedeeld aan de bij de KBDB aangesloten duivenliefhebbersverenigingen. 

 

Nationale algemene vergaderingen 
 

Samenstelling en manier van aanduiding 

 
Art. 21 (NAV 26.10.2016)  

 

De nationale algemene vergadering is samengesteld uit nationale mandatarissen die voorafgaandelijk werden 

verkozen in de schoot van de PE/SPE. 

 

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

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

bijkomende aangeslotenen in voornoemde PE/SPE. 

 

In afwijking van het voorgaande  zal iedere nationale provincie (10)  minstens door één verkozene 

vertegenwoordigd zijn in de nationale algemene vergadering. 

 

De nationale raad van beheer en bestuur bepaalt in de maand juli, die de verkiezingen of benoemingen in de 

schoot van de KBDB voorafgaat, het aantal zetels waarover elk arrondissement of elke PE/SPE zal beschikken.

            

  

Alle nationale mandatarissen, die zullen zetelen in de nationale algemene vergadering, worden aangeduid door 

de mandatarissen van de PE/SPE die zo spoedig mogelijk en ten laatste drie weken na de schriftelijke 

kennisgeving van de resultaten van de verkiezingen in de schoot van de PE/SPE, de namen zullen mededelen aan 

de bondszetel.  
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12.4 
Bevoegdheden 

 
Art. 22 (NAV 20.02.2013 – 26.10.2018 – 05.08.20 art. 35)  

 

De nationale algemene vergadering bestuurt soeverein de koninklijke Belgische duivenliefhebbersbond. 

 

Alleen de nationale mandatarissen hebben stemrecht op de nationale algemene vergadering. 

 

Worden uitsluitend toegelaten om aanwezig te zijn op de nationale algemene vergadering: 

- de nationale mandatarissen aangeduid door de mandatarissen van de PE/SPE; 

- de ereleden en verdienstelijke leden met raadgevende stem; 

- de speciaal hiertoe uitgenodigde leden van de pers (als waarnemers); 

- het betrokken administratief personeel. 

 

Een eerste nationale statutaire algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden tijdens de maanden januari of 

februari, een tweede, indien nodig, in de maand juni of juli en een derde  tijdens de maand oktober. 

   

Alle nationale algemene vergaderingen worden opgeroepen, per brief of per mail, door een schrijven van de 

nationale raad van beheer en bestuur of,  indien één vijfde van de effectieve leden van de algemene vergadering 

hierom, tenminste veertig dagen vóór de vastgestelde datum, verzoeken. De oproeping vermeldt de voorlopige 

dagorde, die eveneens zal verschijnen in het bondsblad  en/of op de KBDB-website en medegedeeld worden aan 

de duivenliefhebberspers en dagbladen. 
 

Om op de dagorde van de nationale algemene vergadering geplaatst  te kunnen worden, dienen de voorstellen 

goedgekeurd te zijn door de nationale raad van beheer en bestuur of voorgesteld te zijn door een PE/SPE of 

ondertekend  door éénvijfde van de nationale mandatarissen en schriftelijk geadresseerd aan de voorzitter van de 

KBDB, ten bondszetel, minstens twintig dagen vóór de datum van de algemene vergadering. 
 

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur en de eventueel hiervoor uitdrukkelijk gemandateerde 

censoren dienen te antwoorden op de vragen die verband houden met de punten opgenomen op de dagorde en die 

hen, mondeling of schriftelijk, vooraf of tijdens de algemene vergadering, worden gesteld door de nationale 

mandatarissen (behalve indien deze afbreuk doen aan de VZW of wegens niet-naleving van de 

vertrouwelijkheidsclausules die door de VZW werden aangegaan of door de wet werden vastgelegd).  
 

Wijzigingen aan de statuten kunnen slechts worden ingediend onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 51 

van deze statuten. 
 

De definitieve dagorde van de nationale algemene vergaderingen zal per gewoon schrijven of per mail worden 

medegedeeld aan de nationale mandatarissen, tenminste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering. Alle 

documenten aangaande de te behandelen punten zullen hieraan worden toegevoegd. 
 

Tijdens de nationale algemene vergadering geschieden de stemmingen door handopsteken bij een volstrekte 

meerderheid van stemmen of bij sterkere meerderheden als bepaald bij de wet of de statuten. 
 

De nationale algemene vergadering kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een gewone meerderheid van 

de gekozen nationale mandatarissen aanwezig is. 
 

Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan mag minimum vijftien dagen na de eerste algemene vergadering 

en ten laatste binnen de maand een tweede algemene vergadering worden belegd die dezelfde punten zal 

behandelen, welk ook het aantal aanwezige leden is. 

De regelmatig genomen beslissingen zijn geldig voor allen, zelfs voor de afwezigen en de opposanten. 
 

De geheime stemming kan door de voorzitter van de vergadering of op verzoek van  éénvijfde  van de nationale 

mandatarissen worden geëist. 
 

Alle beslissingen genomen in nationale algemene vergadering, alsook alle benoemingen, zullen in het bondsblad 

en/of op KBDB-website worden gepubliceerd. 
 

Een register waarin de beslissingen van de algemene vergadering worden genoteerd kan worden ingekeken door 

de effectieve leden op het adres van de zetel. 

 



13 

 

13.9 
Dagorde 
 

Art. 23 (NAV 27.06.2012 – 24.10.2012 – 26.02.2014 – 26.10.2016 – 22.02.2017 – 28.02.2018 – 26.10.2018 – 

22.02.2019 -  05.08.20 art. 35)  
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. onderzoek van eventuele klachten over het verloop van de verkiezingen gehouden in de schoot van de PE/SPE; 

2. benoeming van de nationale mandatarissen, voorgesteld door de PE/SPE; 

3. verkiezing en benoeming van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur; 

4. benoeming van de leden van het nationaal sportcomité, van de nationale promotiecommissie en verkiezing van de 

voorzitters en de leden van de nationale adviesraad voor mechanische klokken en van de nationale adviesraad voor 

elektronische constatatiesystemen op voorstel van de nationale raad van beheer en bestuur; 

5. benoeming van het college van censoren; 

(deze eerste vijf punten zijn slechts verplichtend bij vernieuwing van de mandaten)     

6. benoeming van ereleden en verdienstelijke leden;  

7. goedkeuring van de rekeningen; 

 (bij vernieuwing van de mandaten zal deze goedkeuring geschieden door de uittredende mandatarissen) 

8. stemming van de begroting; 

9. vaststelling van de diverse bijdragen voor het volgend dienstjaar; 

10. vaststelling van: 

a.  de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de KBDB-kamers; 

b. de borgtocht zoals voorzien bij artikel 51 van het DLW; 

11. goedkeuring van de beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE; 

12. organisatie van het komend vluchtseizoen en vaststelling van de criteria van de  nationale kampioenschappen; 

13. onderzoek verslagen van 

a. de nationale raad van beheer en bestuur  

b. financieel 

c. de censoren 

De eerste nationale algemene vergadering van januari of februari zal bij de vernieuwing van de mandaten worden opgesplitst 

in twee delen en worden gehouden op twee verschillende tijdstippen met een tijdsinterval van maximum 20 kalenderdagen 

m.n. het eerste deel met de uittredende nationale mandatarissen en het tweede deel met de nieuwe nationale mandatarissen. 

 

Derde nationale statutaire algemene vergadering in oktober: 

1. Goedkeuring van het proces-verbaal betreffende de kiesverrichtingen, opgesteld door de nationale raad van beheer en 

bestuur conform de bepalingen van artikel 34 van de statuten, en van de stemtelling evenals de goedkeuring van de 

verschillende verkiezingen; 

(dit punt is slechts verplichtend tijdens de jaren van verkiezing) 

2. de prijs van de identiteitsring voor te stellen aan de minister van financiën en de bepaling van het bedrag van de 

supplementaire bijdrage vanaf de aankoop van X aantal ringen (X te bepalen door de nationale algemene vergadering); 

3. vaststelling data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor het volgend seizoen; 

4. sportieve organisatie voor het volgend seizoen; 

 

De uitsluiting van leden, de opheffing van hun uitsluiting en hun eerherstel geschiedt volgens de modaliteiten voorzien in het 

duivenliefhebberswetboek en behoren tot de bevoegdheid van  iedere gewone of buitengewone algemene vergadering. 

 

Alle geschillen tussen mandatarissen, leden van elke raad, commissies of comités van de KBDB vallen onder de uitsluitende 

bevoegdheid van de algemene vergadering, die er een eind zal aan maken door een soevereine en uitvoerbare beslissing.  

Hetzelfde geldt voor de sancties uitgesproken in toepassing van de plichtenleer van de KBDB-mandatarissen. 

 

De nationale algemene vergadering is bevoegd om de definitieve beslissingen van disciplinaire en scheidsrechterlijke kamers 

te annuleren wanneer genoemde beslissingen in strijd zijn met het hoger belang van de duivenliefhebberij. 

 

Alleen de punten die op de dagorde voorkomen, mogen op de nationale algemene vergadering worden besproken. Deze 

dienen nauwkeurig op de dagorde te worden opgenomen. 

 

Buitengewone algemene vergaderingen 
 

Art. 24 (NAV 05.08.20 art. 35) 

 
Buitengewone algemene vergaderingen mogen worden opgeroepen, minstens vijftien dagen vooraf, door de voorzitter van de 

KBDB of door de meerderheid van de leden verkozen in de nationale algemene vergadering. 
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14.4 
Verkiezingen – kandidaturen – duur van de 

mandaten 
 
Art. 25 (NAV 13.02.2013 – 26.02.2014 – 23.10.2019 – 05.08.20 art. 35)  

 
De verkiezing van de mandatarissen  in de schoot van de PE/SPE is vastgesteld door de beschikkingen voorzien in het 

huishoudelijk reglement en goedgekeurd door de nationale algemene vergadering.    

 

Enkel de aangeslotenen, in het bezit van een lidmaatschapskaart van duivenliefhebber, mogen kandidaat zijn voor een 

mandaat in de schoot van de PE/SPE. Zij dienen regelmatig aan prijskampen deel te nemen. 

 

De mandatarissen in de schoot van de PE/SPE worden benoemd volgens het principe van het individueel stemrecht 

overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in het huishoudelijk reglement. Elke betwisting aangaande de 

verkiezingen zal worden voorgelegd aan de nationale raad van beheer en bestuur die een stelling zal innemen. Zijn 

beslissing zal worden bevestigd door de nationale algemene vergadering. 

 

De kandidaturen worden ingediend volgens de beschikkingen voorzien door artikel 9 van het huishoudelijk reglement. 

 

De duur van alle  mandaten of functies is zes jaar. Wegens de Covid-19 crisis, zal het mandaat van de in functie zijnde 

mandatarissen uitzonderlijk worden verlengd met twee jaar. De leeftijdsgrens opgenomen in art. 26 (punt 12) van 

huidige statuten zal in dit geval worden gebracht op 73 jaar. Allen zijn uittredend op de algemene vergadering van 

januari of februari, die volgt op de verkiezingen.  

 

De in de PE/SPE verkozen mandatarissen wijzen de mandatarissen aan die op nationaal vlak hun PE/SPE  zullen 

vertegenwoordigen. 

In geval van betwisting zoals voorzien in artikel 16 § 9 van het huishoudelijk reglement worden de op nationaal vlak 

aangewezen mandatarissen aanvaard onder voorbehoud van de geldigverklaring van de verkiezingen door de algemene 

vergadering volgend op de stemming. 

 

De niet herkozen mandatarissen mogen evenwel de uitoefening van hun mandaat blijven waarnemen tot de datum van 

de nationale algemene vergadering, die het verloop van de verkiezingen zal goedkeuren. Zij mogen evenwel niet 

deelnemen aan de aanduiding van de nationale mandatarissen waartoe elke PE/SPE uitgenodigd werd ze voor te 

dragen. 

 

Elk mandaat dat vacant is op nationaal vlak ingevolge ontslag, overlijden of schorsing moet verplichtend vervangen 

worden op voorstel van de PE/SPE. Dit voorstel zal door deze laatste overgemaakt worden aan de NRBB teneinde dit 

punt op de eerstvolgende dagorde van de NAV op te nemen. Deze laatste kan soeverein deze benoeming aanvaarden of 

weigeren door een soevereine en gemotiveerde beslissing bij eenvoudige meerderheid van stemmen. 

 

Dit voorstel van de provinciale entiteit dient rekening te houden met het desbetreffende arrondissement, met de lijst 

van de niet verkozenen van de vorige verkiezingen en met het aantal bekomen stemmen in de schoot van dit 

arrondissement. 

 

De niet verkozen kandidaten worden plaatsvervangend in volgorde van het aantal stemmen bekomen tijdens de 

verkiezingen van de PE/SPE, met voorkeur voor het arrondissement alwaar het vertrek werd geacteerd. 

 

Wanneer het een SPE betreft, zal prioriteit worden verleend aan kandidaten van de provincie waartoe de verkozene, 

die zijn ambt heeft beëindigd, behoorde. 

 

De mandataris neemt zijn functie op vanaf zijn benoeming door de nationale algemene vergadering en voleindigt het 

mandaat van zijn ambtsvoorganger. 

 

De mandatarissen die zonder door de nationale raad van beheer en bestuur aanvaardbare reden op drie opeenvolgende 

vergaderingen afwezig blijven, worden van ambtswege als ontslagnemend beschouwd. Hun kandidatuur zal bij 

volgende verkiezingen niet meer in aanmerking worden genomen. Beslissing die dient bekrachtigd te worden door de 

nationale algemene vergadering. 

            

Wanneer tijdens de hernieuwing van de mandaten nog zetels van mandatarissen vacant blijven, bij gebrek aan 

kandidaten, dient de PE/SPE verplichtend een oproep te doen tot kandidaatstelling aan de leden van hun  

duivenliefhebbersverenigingen. De verkozen mandatarissen van de PE/SPE zullen de kandidaat aanwijzen die de aan 

dit arrondissement vacante zetel zal bekleden. 
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15.3 

Art. 26 (NAV 23.10-2019 – 14.02.2020 – 05.08.20 art. 35) 

 
Mogen geen kandidaat zijn bij de verkiezingen, noch deel uitmaken van een PE/SPE of van nationale comités van de KBDB:  

1. elke aangeslotene die het voorwerp is geweest of uitmaakt van een schorsing  

2. de vergunninghoudende liefhebber die een totale verkoop van zijn duiven heeft gehouden of doen houden, voor een 

periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de verkoop, ongeacht de plaats waar hij is gevestigd; 

3. de lokaalhouders; 

4. elke vergunninghoudende rangschikker; 

5.  begeleiders en bezoldigde verzenders van reisduiven; 

6. de fabrikanten van duivensportartikelen; 

7. elke beheerder, directeur, vertegenwoordiger of kaderlid in de schoot van een firma die zich bezighoudt met de 

fabricatie van of de handel in duivensportartikelen; 

8. de bezoldigden en loontrekkenden van de KBDB of van een interprovinciaal, provinciaal, regionaal of plaatselijk 

orgaan; 

9. iedere duivensportjournalist, in hoedanigheid van kroniekschrijver, uitgever, directeur of beheerder van een 

duivensportblad en/of krant; 

10. -  ieder aangeslotene die samenwoont met een persoon zoals vermeld onder punt 1 tot 9; 

-  alle personen die een bezoldigde bezigheid hebben in rechtstreeks verband met  de duivenliefhebberij. Vallen niet 

onder dergelijke bezigheden deze waarvoor een forfaitaire vergoeding en/of onkostenvergoeding wordt uitgekeerd; 

11. ieder aangeslotene die in associatie speelt met een persoon zoals vermeld onder punt 1 tot 9; 

12. alle aangeslotenen die de leeftijd van 69 jaar bereikt hebben in het jaar van de verkiezingen; 

13. alle minderjarige aangeslotenen;     

14. elk lid van een associatie waarvan de partner een mandaat vervult in één of ander comité; 

15. elke aangeslotene die deel heeft uitgemaakt van het KBDB-personeel. 

16. Mogen niet verkozen worden voor een nationaal mandaat in de schoot van de NAV of in de schoot van een centraal 

comité zoals voorzien in artikel 36 van de statuten, een mandataris van een PE/SPE met een bloedverwantschap tot en 

met de 3de graad met een persoon opgenomen in punt 8 van dit artikel. 

17. behalve naar behoren gemotiveerde gevallen van overmacht, een mandataris die tijdens een vorig mandaat ontslag heeft 

genomen 

18. Ieder persoon die deel uitmaakt van een comité dewelke wedstrijden inricht zoals voorzien in artikel 12 van het NSR en 

anderen met uitzondering van deze georganiseerd door de KBDB of één van haar regionale, interprovinciale of 

provinciale entiteiten. (Dit punt zal bij de volgende verkiezingen in werking treden). 

19. Een persoon die tegen de KBDB heeft opgetreden (en die zijn proces heeft verloren) kan zich niet meer kandidaat 

stellen voor de volgende verkiezingen.  

 

De bloed- en aanverwanten tot en met de 4de graad mogen zich kandidaat stellen maar indien beiden verkozen zal slechts de 

kandidaat-mandataris worden weerhouden met het hoogst behaalde percentage.    

         

Mogen noch rechter, noch Openbaar Ministerie zijn bij een scheidsrechterlijke kamer, ingesteld door de KBDB, alle 

aangeslotenen vermeld in de eerste paragraaf met uitzondering van degenen vermeld onder punt 12 en 15. 

 

De uitzonderlijke gevallen zullen beslecht worden door de nationale raad van beheer en bestuur, op voorstel van de PE/SPE.

           

Provinciale entiteiten (P.E) 

en 

Samengevoegde provinciale entiteiten (S.P.E.) 
 

Art. 27 (NAV 25.02.2015)  

 
De nationale raad van beheer en bestuur bepaalt het aantal PE/SPE, die zich verbinden om de reglementen van de KBDB na 

te leven. De werking van de PE/SPE wordt bepaald door de beschikkingen in het huishoudelijk reglement. De PE/SPE zullen 

jaarlijks vrij hun kampioenendagen kunnen inrichten met uitzondering evenwel van het weekend waarop de Nationale Dagen 

plaatsvinden. 

 

Al de aangesloten duivenliefhebbersverenigingen bij de KBDB maken verplichtend deel uit van hun PE/SPE. 

 

De provinciale entiteiten (10 provincies) zullen door de KBDB worden samengevoegd in samengevoegde provinciale 

entiteiten op basis van hun aangesloten leden. 

 

Wanneer de Belgische grondwet evenwel wijzigingen ondergaat, kan de nationale raad van beheer en bestuur het 

huishoudelijk reglement aanpassen, overeenkomstig de schikkingen die genomen werden tussen de belanghebbende partijen. 
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16.2 

Art. 28 (AV 26.10.2018) 

 

Elke PE/SPE wordt bestuurd door een comité samengesteld uit de in haar schoot verkozen mandatarissen,  

overeenkomstig de beschikkingen van het huishoudelijk reglement. Zij vergaderen in functie van de 

noodwendigheid en rekening houdend met het toegekend budget. 

  

Dit comité volgt de richtlijnen en reglementen van de KBDB 

 

De begrotingen van de PE/SPE worden jaarlijks vastgesteld en goedgekeurd door de nationale raad van beheer 

en bestuur, die de PE/SPE eventueel kan machtigen nieuwe inkomsten te verwerven, voortkomend van hun leden 

en waarvan de aanwending gemotiveerd en bepaald dient te zijn. 

 

In geval van extreme hoogdringendheid zou aan de leden van het comité van de PE/SPE kunnen worden 

gevraagd zich schriftelijk uit te spreken over een nauwkeurig omschreven vraag. Deze aanvraag wordt hen 

toegestuurd op initiatief van de voorzitter van het comité van de PE/SPE bijgestaan door de bevoegde 

administratieve diensten. 

 

Het comité van de PE/SPE kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een gewone meerderheid van de 

gekozen mandatarissen aanwezig is. 

Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan mag binnen de 5 dagen een tweede vergadering worden 

samengeroepen die dezelfde punten zal behandelen, welk ook het aantal aanwezige leden is. 

 

Art. 29 (AV 26.10.2018) 

 
De PE/SPE zijn verplicht jaarlijks een algemene vergadering te houden van al hun 

duivenliefhebbersverenigingen. Deze zal ten minste vier weken vòòr de nationale algemene vergadering van 

januari of februari worden gehouden.  

 

Niettemin wordt de PE/SPE aangeraden een andere algemene vergadering te houden in het begin van de maand 

oktober en dit in het vooruitzicht van de nationale algemene vergadering van eind oktober. 

 

De volgende punten dienen verplicht voor te komen op de dagorde van alle algemene vergaderingen: 

- voorlopige dagorde van de nationale algemene vergadering; 

- eventuele voorstellen ingediend volgens de beschikkingen voorzien door artikel 29. 

 

De algemene vergaderingen van de PE/SPE  worden bijeengeroepen door de comités van de PE/SPE, binnen de 

termijn voorzien volgens de beschikkingen van het huishoudelijk reglement, d.w.z. de voorlopige dagorde, vier 

weken voor de datum van de algemene vergadering en de definitieve dagorde, tien dagen voor de algemene 

vergadering. 

 

Deze voorlopige dagorde zal, voor de sportieve aangelegenheden, zo uitgebreid mogelijk worden opgesteld, 

teneinde aan de verenigingen toe te laten de voorstellen zoals vermeld in de volgende § van dit artikel, in te 

dienen. 

 

Om op de definitieve dagorde van de algemene vergadering te worden geplaatst, dienen de voorstellen gedaan te 

zijn, hetzij door het comité van de PE/SPE, hetzij door één of meer aangeslotenen bij de KBDB In dit 

geval zullen de voorstellen meeondertekend zijn door de leden van het hoofdbestuur (voorzitter, secretaris, 

schatbewaarder) van éénvijfde van de bij de PE/SPE aangesloten duivenliefhebbersverenigingen.  
 

Deze voorstellen dienen schriftelijk en ten minste 20 dagen vóór de vastgestelde datum van de vergadering op de 

zetel van de PE/SPE toe te komen.  

 

Alleen de punten die op de dagorde voorkomen, mogen op de algemene vergadering van de PE/SPE worden 

besproken. 

 

De eventuele voorstellen zullen slechts in aanmerking worden genomen indien ze worden ingediend door een 

vereniging die bij het voorstel is betrokken. Dit geldt eveneens voor verenigingen die het voorstel 

medeondertekenen. 
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17.4 

Indien een voorstel onderworpen wordt aan een stemming zal bij staking van stemmen het voorstel als 

verworpen worden beschouwd. 

 

De duivenliefhebbersverenigingen van de PE/SPE kunnen slechts geldig beslissingen nemen wanneer een 

gewone meerderheid van de duivenliefhebbersverenigingen aanwezig is. 

Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan mag binnen de 5 dagen een tweede algemene vergadering 

worden samengeroepen die dezelfde punten zal behandelen, welk ook het aantal aanwezige leden is. 

 

Art. 30  

 

Op de algemene vergaderingen van de PE/SPE bezitten de duivenliefhebbersverenigingen één stem per 

regelmatig, vóór één juli van het lopend jaar, aangesloten en vergunninghoudend lid. 

            

Onder regelmatig aangesloten en vergunninghoudend lid dient te worden verstaan, alle leden van wie de KBDB-

bijdrage is betaald door een duivenliefhebbersvereniging, zoals voorzien door de beschikkingen van de artikelen 

7 en 8 van de statuten van de KBDB 

 

De duivenliefhebbersverenigingen zijn op de algemene vergaderingen van de PE/SPE vertegenwoordigd door 

een lid van hun comité waarvan de naam en die van zijn plaatsvervanger vijftien dagen vóór de datum van de 

algemene vergaderingen van de PE/SPE dient medegedeeld te worden. 

 

Opdat een lid van de duivenliefhebbersvereniging zou mogen stemmen met een volmacht dient het bestuur de 

volmacht te zenden naar de zetel van de PE/SPE, vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering van de 

PE/SPE. 

 

Nationale raad van beheer en bestuur 
 

Samenstelling en verkiezingsmodaliteiten 

 
Art. 31 (NAV 26.10.2016- 26.10.2018 – 23.10.2019) 

 

De nationale raad van beheer en bestuur  bestaat uit zes leden benoemd door de nationale algemene vergadering. 

Het zijn: 

- Een voorzitter (tweetalig Nederlands-Frans) 

- Twee ondervoorzitters van verschillende taalrol. Een van hen zal het voorzitterschap van het 

nationaal sportcomité waarnemen 

- Een schatbewaarder 

- Een juridische raadgever (licentiaat of master in de rechten) 

     

De juridische raadgever wordt gekozen uit de leden van de nationale algemene vergadering of uit de bij de 

KBDB aangesloten duivenliefhebbers op voordracht van een lid van de nationale algemene vergadering. De 

voorgestelde kandidaat zal een schriftelijke motivering neerleggen en blijk geven van zijn kwaliteiten en 

bekwaamheden inzake juridische kennis  in de duivensport. Hij dient ook eventueel het bewijs te leveren van een 

anciënniteit als nationaal mandataris. 

De juridische raadgever, die niet verkozen is binnen de schoot van de NAV, beschikt niet over stemrecht op de 

NAV, maar wel op de NRVBB. 

 

De vijf verkozen leden van de nationale raad van beheer en bestuur  zetelen allen in de nationale algemene 

vergadering. 

Ieder mandaat dat vrijkomt ingevolge ontslag of overlijden, zal worden ingevuld in de op het ontslag of 

overlijden eerst volgende nationale algemene vergadering.  

 

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur mogen geen voorzitter zijn  van hun PE/SPE. 

Zij mogen ook niet uit dezelfde PE/SPE komen, met uitzondering van de juridische raadgever. 
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18.4 

Kandidaturen en verkiezing 

 
Art. 32 (NAV 27.06.2012 – 26.10.2018 – 23.10.2019)  

 

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur  worden verkozen door de nationale mandatarissen tijdens 

de eerste nationale algemene vergadering volgend op de verkiezingen van  de mandatarissen in de schoot van 

hun PE/SPE (met uitzondering van de juridische raadgever zoals voorzien in art. 31 van deze Statuten). 

            

De nationale mandatarissen  verkiezen per stembrief de leden van de nationale raad van beheer en bestuur  . 

Deze verkiezing geschiedt met eenvoudige meerderheid van stemmen. 

 

            

Art. 33 – geschrapt artikel 

 

Art. 34 (NAV 26.10.2018) 

 
De nationale raad van beheer en bestuur ontvangt zijn bevoegdheid van de nationale algemene vergadering, 

onder voorbehoud van de bevoegdheden bepaald in artikel 23 van de huidige statuten. 

 

Genoemde raad is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden te verrichten die niet formeel door de 

wet of de statuten aan de nationale algemene vergadering zijn voorbehouden. 

 

De nationale raad van beheer en bestuur kan ondermeer onderhandelen, daden en minnelijke schikkingen 

aangaan, alle onroerende goederen verkrijgen, vervreemden of ruilen, alle leningen opnemen, alle waarborgen en 

hypotheken toestaan, alle opheffingen verlenen met afstand van voorrecht, hypotheekrecht en ontbindende 

vordering, dit alles zowel vóór als na betaling. De raad kan afstand doen van alle inbeslagneming of bevel tot 

betaling, opheffing verlenen van hun overschrijvingen; mag de hypotheekbewaarder vrijstellen de inschrijving 

ambtshalve te doen; mag alle overdrachten, afstanden of bevoegdheidsoverdrachten, met of zonder waarborgen, 

doen of aanvaarden.  

De opsomming die voorafgaat is niet beperkend. 

 

Wanneer beslissingen getroffen door de nationale raad van beheer en bestuur  het opmaken van één of andere 

akte vergen, kan voor uitvoering machten worden overgedragen aan twee leden van de nationale raad van beheer 

en bestuur  . 

            

De nationale raad van beheer en bestuur  treedt in rechte op in naam van de KBDB als eiser en voert de 

verdediging als verweerder. 

 

Behandelt al de bevoegdheidsgeschillen die zich mochten voordoen tussen de comités en de commissies van de 

KBDB De leden die deel uitmaken van de comités en commissies in kwestie, dienen zich te onthouden. Bij 

staking van stemmen is het voorstel verworpen. 

 

De toepassing en de uitvoering van het reglement ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij 

sportduiven behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de nationale raad van beheer en bestuur. 

 

Bij elke verkiezing in de schoot van de PE/SPE beslist de nationale raad van beheer en bestuur  soeverein over 

het aanvaarden of weigeren van kandidaturen  ingediend conform de bepalingen van artikel 9 van het 

huishoudelijk reglement. [De raad] onderzoekt daarbij onder meer de verenigbaarheid van de kandidaturen met 

de bepalingen van artikel 26 van de statuten.   

- indien het aantal kandidaten in een PE/SPE uitzonderlijk zou overeenstemmen met het aantal te begeven 

mandaten, zal de raad de nutteloosheid van de stemming in deze PE/SPE uitspreken. Een PV van deze 

handelingen zal worden opgesteld en voorgelegd ter goedkeuring van de volgende nationale algemene 

vergadering. 

- indien de nationale raad van beheer en bestuur  kennis krijgt van een andere moeilijkheid, zoals deze die bvb. 

voortvloeit uit een onvoldoende aantal kandidaten, zal hij, soeverein, de maatregelen nemen die zich opdringen 

teneinde deze op te lossen. 

 

De bevoegdheden en samenstellingen van de promotiecommissies van de PE/SPE worden, na akkoord, bepaald 

door de nationale raad van beheer en bestuur , na advies van de bestuursraden van de PE/SPE. 
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                 19.5  

De leden en de voorzitter van de nationale adviesraad voor mechanische klokken en voor elektronische 

constateersystemen  worden benoemd door de nationale algemene vergadering op voorstel van de nationale raad 

van beheer en bestuur. De nationale raad van beheer en bestuur  bepaalt de bevoegdheden van deze commissie. 

 

De leden en de voorzitter van de Belgische commissie voor keurmeesters (BCK)  worden benoemd door de 

nationale raad van beheer en bestuur. 

   

De nationale raad van beheer en bestuur  zal telkens wanneer het gepast wordt geacht, eigenmachtig optreden als 

bemiddelaar in al de geschillen en betwistingen die ontstaan in de raden, commissies of comités van de KBDB of 

onderling en dit op elk niveau. 

Wanneer het algemeen belang of princiepkwesties in het gedrang komen, zal de nationale raad van beheer en 

bestuur  deze geschillen en betwistingen tot zich kunnen trekken om er een einde aan te stellen.  

 

De nationale raad van beheer en bestuur  zal, na onderzoek,  op dezelfde wijze en zonder gebonden te zijn aan 

termijnen, doch na aanwending van al de middelen door de partijen, ambtshalve de definitieve beslissingen van 

de disciplinaire en scheidsrechterlijke Kamers kunnen annuleren, wanneer genoemde beslissingen in strijd zijn 

met het hoger belang van de duivenliefhebberij. 

 

De nationale raad van beheer en bestuur  kan eveneens, na betrokkene te hebben gehoord, het lidmaatschap 

weigeren van een aangesloten lid. De raad beschikt hiervoor over de macht om alles te doen wat hij nodig acht 

maar waarbij geen discriminerende of onrechtmatige houding mag worden aangenomen. 

 

Al deze beslissingen zullen ter kennis worden gebracht van de nationale mandatarissen en ter goedkeuring aan 

de volgende algemene vergadering worden voorgelegd. De nationale algemene vergadering kan voorgaande  

beslissingen of voorstellen weigeren. 

 

De nationale raad van beheer en bestuur kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een gewone 

meerderheid van zijn leden aanwezig is. 

 

De besluiten van de raad worden in een rangschikkingsmap opgenomen en ondertekend door de aanwezige leden 

 
Art. 35 (NAV 23.10.2014 – 26.10.2016 – 23.10.2019 – 05.08.2020 art. 35)  

 

De nationale raad van beheer en bestuur, belast met het dagelijks bestuur, houdt zich voornamelijk bezig met de 

toepassing van de administratieve KBDB-reglementen. Vallen ondermeer onder zijn bevoegdheid : de 

aanneming en de uitsluiting van de duivenliefhebbersverenigingen, voorgesteld door het comité van de PE/SPE; 

het bestuur van de nationale zetel en de inrichting van de burelen, het onderhoud van de gebouwen van de 

KBDB; de vaststelling van de huurgelden en de veranderingen aan de lokalen gehuurd door de diensten van de 

KBDB; de benoeming en het beheer van het personeel. 

 

De nationale raad van beheer en bestuur  staat in voor de administratieve taken bij de scheidskamers van de 

KBDB0. 

 

De nationale raad van beheer en bestuur  waakt over de uitvoering van al de verplichtingen van de wet op de 

verenigingen zonder winstoogmerk en de strikte toepassing van de statuten en reglementen van de KBDB 

 

Tot de exclusieve bevoegdheid van de nationale raad van beheer en bestuur behoren de toepassing en de 

uitvoering van  

- het reglement ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij sportduiven 

- de beschikkingen voorzien door artikel 105 van het nationaal sportreglement (verkoop van duiven) en  

artikel 105bis van het nationaal sportreglement  

- de regels gesteld in artikel 86§3 van het duivenliefhebberswetboek (het niet betalen van de procedurekosten 

binnen de door de KBDB-Kamers gestelde termijn). 

 

De nationale raad van beheer en bestuur  is eveneens bevoegd boetes op te leggen en de bedragen hiervan vast te 

leggen overeenkomstig het rooster dat jaarlijks wordt aangepast en verspreid aan de vervoerders, begeleiders en 

aangesloten verenigingen van de KBDB 
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20.4 
In geval van extreme hoogdringendheid zou aan de leden van de verschillende comités van de PE/SPE en de nationale 

comités kunnen worden gevraagd zich schriftelijk (per post of per mail) uit te spreken over een nauwkeurig omschreven 

vraag. 

Deze aanvraag zal hen worden toegestuurd op initiatief van de voorzitter van het betrokken comité of de betrokken 

commissie bijgestaan door de bevoegde administratieve diensten. 

 

De nationale raad van beheer en bestuur  kan de toepassing van een door een comité van de PE/SPE getroffen beslissing 

schorsen. De nationale raad van beheer en bestuur besluit in laatste instantie ingeval de beslissingen van het comité van de 

PE/SPE in strijd zijn met de regelmatig aangenomen statuten en reglementen of beslissingen getroffen door de nationale 

algemene vergadering. 

 

Bij overmacht of onmogelijkheid tot beheer van een PE/SPE, zal de nationale raad van beheer en bestuur, op verzoek van 2/3 

van de leden van de nationale algemene vergadering, voor onbepaalde tijd, de administratieve en sportieve voorrechten van 

de betrokken provinciale entiteit overnemen. 

 

Covid-19 – in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door de federale overheid en/of KBDB, zal 

de vereniging /de liefhebber een officiële waarschuwing vanwege de NRBB ontvangen.  

Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende maatregelen nemen : 

DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn inkorvingsbureel verliezen. 

DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW.   
 
 

Centrale comités 
 

Art. 36 (NAV 26.10.2018) 

 
Er bestaan zes centrale comités: de nationale raad van beheer en bestuur , het nationaal sportcomité,  de nationale juridische 

commissie, de nationale promotiecommissie, de nationale adviesraden voor mechanische klokken en elektronische 

constatatiesystemen en de Belgische commissie van keurmeesters. Van alle genoemden worden de bevoegdheden en werking 

bepaald door de huidige statuten. 

 

Een centraal comité kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een gewone meerderheid van zijn leden aanwezig is. 

 

Nationaal sportcomité 
 
Art. 37 (NAV 05.08.2020 art. 35) 

 
De voorzitter van het nationaal sportcomité wordt aangewezen door de nationale algemene vergadering uit de twee nationale 

ondervoorzitters. 

 

Het nationaal sportcomité is samengesteld uit 10 leden, voorzitter inbegrepen (één afgevaardigde per nationale provincie). 

 

De leden van het nationaal sportcomité, met uitzondering van de voorzitter, worden in elke PE/SPE aangeduid door de 

verkozen mandatarissen. Zij worden benoemd door de nationale algemene vergadering. 

 

De PE/SPE  zullen de naam of namen van hun vertegenwoordiger(s) mededelen aan de nationale zetel van de KBDB, ten 

laatste drie weken na de officiële kennisgeving van de resultaten van de verkiezingen. 

 

In geval van afwezigheid van de voorzitter zal hij vervangen worden door  de tweede nationale ondervoorzitter. 

 

Indien een lid verhinderd is, wordt hij vervangen door de voorzitter van zijn PE/SPE of door een lid van zijn PE/SPE door het 

provinciaal comité van deze laatste aangeduid. De vervanger beschikt over stemrecht.  

In noodgevallen blijft de volmacht-procedure aan een ander lid van het Nationaal Sportcomité van toepassing. 

 
Het nationaal sportcomité regelt de volgende sportaangelegenheden: 

 

1. Het  stelt de nationale wedvluchtkalender op, geeft zijn goedkeuring voor de nationale en internationale 

wedvluchten en stelt jaarlijks de toegelaten contingenten per mand vast voor de wedvluchten (cfr Art.44 NSR) 

2. Het verleent of weigert aan de duivenliefhebbersverenigingen, na raadpleging van de PE/SPE, machtiging om voor 

nationale wedvluchten in te korven. 

3. Het stelt de wijzigingen voor aan het reglement van de duivensport dat aan de nationale raad van beheer en bestuur  

wordt overgelegd, met het oog op de goedkeuring ervan door nationale algemene vergadering. 

4. Het stelt de nationale onderrichtingen op voor het duiventransport voor het volgende sportseizoen.  

5. Het legt criteria vast voor de nationale kampioenschappen van de KBDB.  
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    21.3 

6. Het stelt aan de nationale raad van beheer en bestuur  de kandidaat voorzitter  en kandidaten leden en 

techniekers voor van de nationale adviesraden voor mechanische klokken en elektronische 

constatiesystemen.   

 

 

De sportieve organisatie van de PE/SPE wordt door hen zelf intern geregeld behalve indien er conflict ontstaat 

met de nationale kalender.Deze zullen worden opgeworpen door het nationaal sportcomité en worden beslecht 

door de nationale algemene vergadering.  

 

 

De beslissingen van het nationaal sportcomité worden in een rangschikkingsmap opgenomen en ondertekend 

door de voorzitter.  

 

Indien een voorstel onderworpen wordt aan een stemming zal bij staking van stemmen het voorstel als 

verworpen worden beschouwd. 

 

Nationale juridische commissie 
 

Art. 38 (NAV 26.10.2018 – 23.10.2019) 

 
De juridische raadgever, lid van de nationale raad van beheer en bestuur, kan een nationale juridische commissie 

samenstellen bestaande uit minstens 3 leden , eventueel van buiten de KBDB en gekozen om hun professionele 

bekwaamheden. Deze commissie zal worden voorgezeten door één van de nationale juridische raadgever. 

Deze commissie heeft tot taak adviezen uit te brengen, voorstellen te formuleren en grondige studies te maken betreffende 

alle juridische aspecten die verband houden met de duivensport. 

 

De taken van deze commissie zullen worden uitgevoerd op vraag van de nationale raad van beheer en bestuur  of op vraag  

van de nationale algemene vergadering . De resultaten zullen worden overgemaakt aan de nationale raad van beheer en 

bestuur  die ze op de dagorde van de eerstvolgende nationale algemene vergadering zal plaatsen. 

 

De juridische raadgever staat in voor de redactie en herziening van het duivenliefhebberswetboek. Hij onderzoekt de 

voorstellen tot uitsluiting en opheffing van uitsluiting, voorgelegd aan de nationale algemene vergadering, in toepassing van  

de bepalingen van het duivenliefhebberswetboek, onderzoeken. 

 

Hij brengt eveneens advies uit over de genadeverzoeken die door  de nationale voorzitter van de KBDB worden onderzocht. 
 

De beslissingen van de nationale juridische commissie worden in een rangschikkingsmap opgenomen en ondertekend door 

zijn voorzitter.  

           

Nationale promotiecommissie 
 
Art. 39  

 
De nationale promotiecommissie bestaat uit één lid per PE/SPE. Zij worden voorgedragen door de PE/SPE en 

zijn bij voorkeur geen  mandataris. Zij worden benoemd door de nationale algemene vergadering.  

 

De voorzitter van de KBDB of een lid van de nationale raad van beheer en bestuur  neemt het voorzitterschap 

van deze commissie waar. 

 

De bevoegdheden van deze commissie zijn vastgelegd door de nationale raad van beheer en bestuur, zoals 

voorzien in artikel vierendertig van de statuten. 

 

Indien een voorstel onderworpen wordt aan een stemming zal bij staking van stemmen het voorstel als 

verworpen worden beschouwd. 

 

Teneinde de kas van de nationale promotiecommissie te spijzen dient ieder aangesloten lid van de KBDB de 

percentages op het toegewezen bedrag van de verkopingen te storten, zoals bepaald in artikel 105 van het 

nationaal sportreglement.     
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Nationale Adviesraden  
(mechanische klokken/elektronische constatiesystemen) 

 
Art. 40  

Nationale Adviesraad voor mechanische klokken 
 
In de schoot van de KBDB bestaat een nationale adviesraad voor mechanische klokken met als essentiële functie 

het onderzoek en het adviseren van alle betwistbare documenten van constataties van duiven met mechanische 

klokken, die de PE/SPE niet konden oplossen. 

 

Deze adviesraad zal eveneens de PE/SPE adviseren bij de organisatie van de cursussen voor regelaars van 

mechanische klokken. 

 

Deze adviesraad bestaande uit technici in deze materie, die tegelijk mandataris kunnen zijn, wordt benoemd door 

de nationale algemene vergadering, op  voorstel van het nationaal sportcomité. 

 

Nationale Adviesraad voor elektronische constatatiesystemen 
 
Memorie van toelichting 

 

Het is de taak van de nieuwe adviesraad voor elektronische constatatiesystemen ingericht in de schoot van de 

KBDB om toe te zien op het eerlijk verloop van het duivenspel en op het tot stand komen en in stand houden van 

de voorwaarden die een open markt toelaten voor de uitrustingen voor het elektronisch constateren. 

Het eerlijk verloop is een evidente voorwaarde voor een sportieve concurrentie tussen duivenliefhebbers. De 

open marktsituatie laat de vrije concurrentie tussen fabrikanten toe en komt aldus de duivenliefhebbers ten goede 

voor wat betreft de kostprijs en de kwaliteit van de aangeboden uitrustingen. 

 

De complexiteit en de evolutie van de technologie maken dat de KBDB noch de technische, noch de personele 

middelen kan inzetten die toelaten de markt in haar totaliteit en in detail te blijven volgen. De fabrikanten zelf 

dragen de basisverantwoordelijkheden er voor te zorgen dat de uitrustingen niet fraudegevoelig zijn en dat de 

markt open blijft door de onderlinge compatibiliteit tussen de fabrikanten. Het optreden van de KBDB hierin is 

niet regulerend maar enkel toezichthoudend, waarbij zij niet zal nalaten fabrikanten die deze 

basisverantwoordelijkheden niet ter harte nemen, terecht te wijzen en te sanctioneren met de middelen die ter 

hare beschikking staan.   
 

In de schoot van de KBDB bestaat een nationale adviesraad voor elektronische constataties met als essentiële 

functie het opstellen van de standaard (protocol) waaraan alle elektronische constatatiesystemen moeten voldoen.  

De standaard (protocol) kan ieder jaar worden aangepast. De aanpassingen voor het volgende seizoen zullen 

vóór  

1 oktober van ieder jaar aan de fabrikanten officieel worden meegedeeld.  

Tussen 1 oktober en 15 november zorgen de fabrikanten ervoor dat alle door hen op de Belgische markt 

gebrachte onderdelen voor het elektronisch bestatigen van duiven voldoen aan de standaard en onderling 

compatibel zijn. Hiertoe zal de adviesraad een “testdag” organiseren (in de gebouwen van de KBDB) in de 

periode tussen 15 november  en 5 december. Fabrikanten die het niet nodig achten op deze testdag aanwezig te 

zijn, of sommige van hun onderdelen voor het elektronisch bestatigen van duiven niet aanbieden, verliezen elke 

beroepsmogelijkheid in geval van betwisting i.v.m. de compatibiliteit met de uitrustingen van andere 

fabrikanten. 

 

De testdag is een faciliteit aangeboden door de KBDB en heeft tot doel om in geval van problemen met de 

compatibiliteit de technische oorzaken hiervan vast te leggen en in eerste instantie een minnelijke schikking te 

beogen tussen de fabrikanten. Is dit niet mogelijk, dan zal de nationale adviesraad voor elektronische 

constatatiesystemen adviseren welk systeem of onderdeel van systeem niet voldoet aan de standaard. De kosten 

van de expertise zullen ten laste zijn van de fabrikant van deze laatste. 

 

Tussen de testdag en 31 december worden de door de fabrikanten minnelijk afgesproken (of de eventueel door 

de adviesraad opgelegde) wijzigingen voor het herstellen of behoud van de compatibiliteit geïmplementeerd in 

hun toestellen. 

De reeds gedetecteerde probleemgevallen die niet opgelost zijn op 5 januari worden geweerd voor het lopende 

jaar. 
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23.3 

De adviesraad bestaat uit technici in deze materie. Deze adviesraad  wordt benoemd door de nationale algemene 

vergadering, op  voorstel van het nationaal sportcomité. 

Voor het adviseren ingeval van betwisting, kan de adviesraad zich laten bijstaan door een gerechtelijk expert. 

 

Belgische Commissie van Keurmeesters 
Art. 40 bis  

 

Een Belgische Commissie van Keurmeesters is opgericht in de schoot van de KBDB Haar essentiële rol is het 

keuren van de reisduif op basis van internationale “standaard” criteria. 

Deze commissie is samengesteld uit gediplomeerde “standaard” keurders die tezelfdertijd mandataris kunnen 

zijn. De statuten van deze commissie zullen aangehecht worden aan de wetboeken en reglementen van de KBDB 

De leden en hun voorzitter zullen benoemd worden door de nationale raad van beheer en bestuur  op voorstel van 

het nationaal sportcomité.  

Een voorstel dat ter stemming voorgelegd wordt, zal bij gelijkheid van stemmen als verworpen beschouwd 

worden. 

 

Algemene thesaurie 
Art. 41 (NAV 24.10.2012 – 26.10.2016)  

 
De penningmeester is belast met het nazien van de ontvangsten en uitgaven van de KBDB 

 

Hij houdt het toezicht over de boekhouding en zendt, samen met de dagorde van de 1ste  jaarlijkse nationale 

algemene vergadering  een balans met een rekening van ontvangsten en uitgaven. 

 

Hij waakt erover dat de administratieve diensten van de KBDB enkel beschikken over de nodige fondsen, vereist 

om in de onmiddellijke noodwendigheden te voorzien. 

 

Hij zal op de eerste nationale algemene vergadering volgende documenten neerleggen: 

- de rekening van ontvangsten en uitgaven op het einde van het dienstjaar, goedgekeurd door het 

college van censoren en de nationale raad van beheer en bestuur. 

- het financieel verslag van het voorbije dienstjaar  

-  de begroting van het komend dienstjaar  

 

Op de derde nationale algemene vergadering stelt hij de berekening van de prijs van de ring voor evenals het 

bedrag van de supplementaire bijdrage vanaf de aankoop van X aantal ringen (X te bepalen door de nationale 

algemene vergadering). 

 

Art. 42 

 

De  leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben bevoegdheid om, met twee samen, de akten te 

ondertekenen waardoor de KBDB verbintenissen aangaat. 

 

Art. 43 

 

De dienst boekhouding zal de voorstellen tot inschrijving op de begroting van de PE/SPE aan de penningmeester  

voorleggen. De nationale penningmeester  zal, na onderzoek van deze voorstellen, de budgetten van de PE/SPE 

bepalen en ze voorleggen aan de onderscheidenlijke comités van de PE/SPE. Deze  zullen vervolgens onderzocht 

worden tijdens een zitting van de nationale raad van beheer en bestuur , die deze op de dagorde plaatst van de 

nationale algemene vergadering die in laatste instantie beslist over de budgetten van de PE/SPE. De PE/SPE 

zullen worden verwittigd indien de helft van het budget is gespendeerd. 

  

Art. 44 

 

De nationale zetel voert onder toezicht van de penningmeester alle verrichtingen i.v.m. ontvangsten en uitgaven 

uit.  
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De ontvangsten en uitgaven op  niveau van de PE/SPE worden verricht door de respectievelijke PE/SPE onder 

toezicht van hun voorzitter en dit ten belope van de op de verschillende posten van de begroting ingeschreven 

bedragen.  

 

Twee leden van de nationale raad van beheer en bestuur, waaronder bij voorkeur de nationale penningmeester, 

viseren de gedane betalingen. De leden kunnen hun eigen uitgaven niet viseren.   

        

Op  niveau  van de PE/SPE  worden de betalingen geviseerd door de respectievelijke voorzitters. 

 

Ingeval van onvoorziene uitgaven dient de nationale raad van beheer en bestuur geraadpleegd te worden; bij 

dringende noodzaak mag de penningmeester in overleg met de voorzitter van de KBDB, de betaling gelasten 

doch dient deze uitgave tijdens de eerstvolgende vergadering van de nationale raad van beheer en bestuur , te 

doen goedkeuren. 

 

 

College van censoren 
   
Art. 45  

 
Een college van drie censoren wordt opgericht, gekozen uit de nationale mandatarissen die geen deel uitmaken 

van de nationale raad van beheer en bestuur  of die geen voorzitter zijn van een PE/SPE. Zij worden door de 

nationale algemene vergadering benoemd voor een periode van zes jaar. 

 

De censoren hebben als enige taak de rekeningen te onderzoeken, de inventarissen na te gaan en verslag uit te 

brengen op de eerste nationale statutaire algemene vergadering. 

 

Zij zullen gezamenlijk ten allen tijde, het recht hebben van onderzoek en toezicht tijdens de werkuren, zonder 

evenwel de maatschappelijke documenten te verhuizen. Dit zowel ten nationale zetel als in de PE/SPE 

 

Vertegenwoordiging bij het gerecht 
   
Art. 46 

 

De voorzitter van de KBDB of een lid van de nationale raad van beheer en bestuur , daartoe behoorlijk 

gemachtigd door zijn comité, vertegenwoordigt de KBDB bij alle rechtsgedingen. 

      

De voorzitter of voornoemd lid kan bij het gerecht alleen optreden hetzij als eiser, hetzij als verweerder. Hij kan 

evenwel geen daden noch minnelijke schikkingen in naam van de KBDB aangaan, zonder daartoe 

voorafgaandelijk te zijn gemachtigd door de nationale raad van beheer en bestuur  .   

    

De voorzitter of voornoemd lid bezit algemene volmacht om te verschijnen voor de gerechtshoven, rechtbanken 

en ministeriële ambtenaren. Hij treedt ook op bij het gerecht waar hij handelt voor en in naam van de PE/SPE 

evenals voor de aangesloten duivenliefhebbersverenigingen alsmede van de aangesloten leden van de KBDB Dit 

indien voor deze laatste de nationale raad van beheer en bestuur  het nodig of wenselijk mocht achten. 

 

 

 

Art. 47 

 

De voorzitter is de bevoegde afgevaardigde van de KBDB voor al de betrekkingen met de ministeriële 

overheden of andere. 

            

Hij is van rechtswege de afgevaardigde van de KBDB bij al de erkende Belgische en buitenlandse instellingen en 

bij de internationale duivenliefhebbersorganisaties. 

 

Hij kan zich door een lid van de nationale raad van beheer en bestuur laten vertegenwoordigen. 
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25.2 

Administratieve diensten 
Art. 48 (NAV 23.10.2014)  

 

De administratieve leiding van de dagelijkse zaken wordt waargenomen door een algemeen secretaris met 

volgende werkzaamheden: 

 

1. de dagelijkse leiding van de administratieve diensten, exclusief het financieel beleid van het personeel en het 

personeelsmanagement; 

2. het ontvangen van al de briefwisseling en het onmiddellijk beantwoorden van de zaken die voorzien zijn in 

de reglementen of de daaruit voortvloeiende jurisprudentie; elk onvoorzien geval zal aan de voorzitter van 

de nationale raad van beheer en bestuur worden onderworpen; 

3. het bijhouden en bewaren van het archief. 

 

Algemene bepalingen 
Art. 49  

 
De KBDB mag giften en legaten onder levenden of door testament ontvangen, overeenkomstig artikel 16 van de 

wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk. Ten dien einde zal de balans van de KBDB 

jaarlijks worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel en de Nationale Bank van België. 

 

Art. 50 

 

Naam, voornaam, beroep, nationaliteit en woonplaats van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur  
zullen om de zes jaar op de griffie van de rechtbank worden neergelegd, binnen de 15 dagen volgend op de 

nationale algemene vergadering die de verkiezingen heeft behandeld, dit met het oog op de publicatie in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

 

Elke wijziging in de samenstelling van de nationale raad van beheer en bestuur zal eveneens, telkens wanneer 

een wijziging voorkomt, worden bekendgemaakt. 

 

Art. 51 

 
De huidige statuten kunnen slechts worden gewijzigd door de nationale algemene vergadering hiervoor speciaal 

bijeengeroepen. Het is nodig dat op deze vergadering tweederden van de nationale mandatarissen aanwezig zijn. 

De wijzigende stemming dient viervijfden van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden 

te behalen bij een wijziging van het maatschappelijke doel en tweederden van de aanwezig of geldig 

vertegenwoordigde leden te behalen bij een wijziging van de sociale doelstelling. 

 

Indien de eerste nationale algemene vergadering geen tweederden van de leden bekomt, zal een tweede 

vergadering, minimum 15 dagen na de eerste algemene vergadering en ten laatste binnen de maand en met 

dezelfde dagorde, worden belegd. Hierop zal dan worden beslist, ongeacht het aantal stemmen van de aanwezige 

of vertegenwoordigde nationale mandatarissen, onder het enige voorbehoud dat de wijziging zal aangenomen 

worden met een meerderheid van tweederden van de aanwezige of regelmatig vertegenwoordigde leden. Dit 

besluit dient evenwel ter homologatie aan de rechtbank te worden onderworpen. 

 

Art. 52  

 
De ontbinding zal op dezelfde wijze geschieden. Indien op de algemene vergadering geen twee derden van de 

leden aanwezig is, kan een tweede algemene vergadering worden opgeroepen die slechts na een termijn van 15 

dagen en ten laatste binnen de maand, mag worden belegd welk ook het aantal aanwezige leden is. Ingeval van 

ontbinding van de VZW zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) aanduiden, hun bevoegdheden bepalen 

en de bestemming van het netto activa van het sociaal vermogen van de vereniging bepalen. Het netto activa zal 

slechts bestemd kunnen zijn voor een VZW of een vereniging met gelijkaardige doelstellingen als de hare. 

 

Art. 53 

 

De statuten van de KBDB zullen in de Nederlandse en Franse taal worden bekendgemaakt; iedere tekst wordt 

geacht officieel en geldig te zijn.   -----------    


