


 

KBDB-administratie 
Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 - 1500 Halle 
Tel.: 02/537 62 11  - Fax: 02/538 57 21 

Prov. Ent. : …………………….. 

  FORMULIER IN TE VULLEN DOOR DE LIEFHEBBER 

DIE EEN VERKOOP IN HET BUITENLAND ORGANISEERT 

Ondergetekende (naam + adres) : 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

heb een openbare duivenverkoop gepland in (naam van het land) …………………………………. 

op ……………………….. 

Gezien aldaar de tussenkomst van een openbare ambtenaar wettelijk niet verplicht is, 
verbind ik mij ertoe persoonlijk te zullen zorgen voor de toezending aan de afdeling, 
binnen de maand die op de verkoping volgt, van een duidelijk leesbaar proces-verbaal van 
de verkoping, vermeldend : 

1) ringnummers van de te koop aangeboden duiven 
2) per duif naam en volledig adres van de koper 
3) bedrag waarvoor de duif werd toegewezen. 

Ik verbind mij tevens, binnen de maand volgend op de verkoping, het voorziene % op het totaal 
toegewezen bedrag, aan de KBDB te zullen storten ten gunste van het Promotiefonds, 
en dit overeenkomstig de beschikkingen voorzien in artikel 105 van het Nationaal Sportreglement. 
art 105 

3% van het toegewezen bedrag tot 100.000 EURO 
2,50% van het toegewezen bedrag vanaf 100.001 EURO tot 200.000 EURO 
2% van het toegewezen bedrag vanaf 200.001 EURO. 
Indien het bedrag van het percentage hoger ligt dan 10.000 EURO beschikt de nationale raad van beheer en bestuur over de 
mogelijkheid om te onderhandelen met de verkoper over het af te dragen bedrag aan de KBDB. 
Te vereffenen binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de verkoop. Bij ontstentenis zal het percentage van 3% 
worden toegepast; 

Dit bedrag dient gestort te worden op rekening BE78 7440 3641 3486 – BIC KREDBEBB 
van Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle 

gedaan te …………………………… 

op ……………………………………. 

handtekening 

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. 31.10.2020. 


