
 
 

Nationale buitengewone algemene vergadering 

DONDERDAG 23 oktober 2014 om 9u00, 

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

 

DEFINITIEVE DAGORDE 
1. WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN 
 

Art. 35 voorlaatste § - inlassing van vetgedrukte tekst 

“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.” 

Goedgekeurd. 

Art. 48 – schrapping van de vetgedrukte tekst 

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

“coördinatiesecretaris met volgende werkzaamheden: 

“…” 

Goedgekeurd. 



TWEEDE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2014 
 

tweede statutaire algemene vergadering, voorzien bij artikel 22 van de Statuten,  

op DONDERDAG 23 oktober 2014 om 9u00,  

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

 

DEFINITIEVE DAGORDE 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone en statutaire algemene vergaderingen van 
26.02.2014  
Goedgekeurd. 
 

2. Vaststelling van de prijs van de ring 2015 voor te stellen aan de Minister van Financiën (bepaling 
van de prijs van de ring u toegestuurd op 12.09.2014 & situatie op eind augustus u toegestuurd op 
8.10.2014) 
Goedgekeurd. 
 

3. BEGROTING PE/SPE (art. 43 van de Statuten)  
Goedgekeurd. 
 

4. Voorstellen tot uitsluiting – nihil 
 

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

6. BENOEMINGEN : 
-van dhr VAN HERZEELE Daniël als ondervoorzitter van de PE Oost-Vlaanderen 

               -van dhr NUEL Willy als secretaris van de PE Oost-Vlaanderen; 

               Goedgekeurd. 

7. INFORMATICA 
 

8. Schrijven van de HH. Goffard, Goulem, Delstanche, Marissal & De Rijst – vraag om volgende 
punten op de dagorde van deze vergadering te plaatsen: 

 Regionalisering (zie punt n° 9)  

 AWC (Association Wallonne de Colombophilie) 

 Begroting 

 Administratie 

 Nationale Dagen 

 Olympiade 2017 
 

9. REGIONALISERING  
Rekening houdend met de complexiteit van deze materie, en aangezien blijkt dat nog niet alles 
duidelijk werd geregeld door de wetgever, beslist de NAV,  met unanimiteit van stemmen,  tot het 
oprichten van werkgroepen voor het  in de praktijk brengen van de regionalisering binnen de KBDB. 
 
 

 

 



10. Project vaststelling data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor 
2015. 
Zie Powerpoint in bijlage  
 

11. Project sportieve organisatie voor het komende vluchtseizoen  
Zie Powerpoint in bijlage 
 

12. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen  
- Nationaal sportreglement : 

Art. 8 § 2, 30 § 5, 83 § 7, 98§ 5, 101 § 1, 103 § 2  

- Duivenliefhebberswetboek : 
Art. 71 § 1, 73, 74, 76 § 1 & 82 § 1 

- Statuten van de verenigingen : 
Art. 7 & 23 § 1  

- Doping : 
Art.7 II en 11 D       

Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-REGLEMENTEN 

NATIONAAL SPORTREGLEMENT 

Voorstellen van het NSC van 1.10.2014 

Art. 8 § 2 

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

“jaarlingen of oude/jaarlingen samen en jonge duiven.” 

Goedgekeurd. 

Art. 30 – inlassing van een  § 5 

“De indiening van de elektronische koppelingslijsten bij de KBDB dient te geschieden voor de 
“ * oude duiven: vóór de wedvlucht vanuit Bourges I 
“ * jonge duiven: vóór de wedvlucht vanuit Bourges II.” 
Goedgekeurd. 
 
Art. 83 § 7 – inlassing van de vetgedrukte tekst – betekening van de beslissing van de beperkte             
                       commissie van het NSC 
 
“Deze commissie zal zich binnen een tijdsverloop van twee maanden na de zittingsdatum uitspreken.  

“Haar beslissing is definitief en uitvoerbaar en wordt aan alle partijen betekend.” 

Goedgekeurd. 

Art. 98 § 5 – inlassing van vetgedrukte tekst 

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

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

“minuten vanaf het zuiver uur van bestatiging (in u, min, sec) in het hoofdtoestel wordt afgeklokt. Bij 

“elektronische registratie is enkel het afklokken van één gummi van de eerst geklokte duif verplicht 

“ter controle (de overige ringen moeten in de vereniging worden binnengebracht).” 

Uitgesteld naar vergadering van het Nationaal Sportcomité van januari 2015. 

 



Art. 101 § 1 – inlassing van vetgedrukte tekst 

“Voor de nationale wedvluchten vanaf Limoges, zullen de aankomsten van al de duiven, zonder 
“uitzondering, via een communicatiemiddel aan hun respectievelijke inkorvingsburelen worden 
“gemeld binnen de 10 minuten vanaf het zuiver uur van bestatiging (in u, min, sec). Deze meldingen 
“zullen het juiste nummer van de gummiring, het uur van klokken, het uur van aanmelden, het 
“eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber omvatten. 
“…” 
Uitgesteld tot vergadering van het Nationaal Sportcomité van januari 2015. 
 
Art. 101 § 1 – schrapping van vetgedrukte tekst 
“… 
“Voor de nationale wedvluchten beneden Limoges dient enkel de eerst geklokte duif per categorie 
“op voormelde wijze te worden aangemeld. 
“Wanneer de termijn van 10 minuten is overschreden, zal, ingevolge een gegronde klacht, ingediend 
“door iemand die er belang bij heeft, de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van 
“deze duif.   Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze 
“liefhebber,  in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen),  worden geannuleerd. 
“Een tweede melding volgt dan van zodra de liefhebber éénderde van het aantal ingekorfde duiven 
“per categorie heeft geklokt; een eenvoudige opgave van het aantal aankomsten volstaat bij deze 
“tweede aanmelding.” 
Uitgesteld tot vergadering van het Nationaal Sportcomité van januari 2015. 
 
Art. 103 § 2 – inlassing van vetgedrukte tekst – betekening beslissing beperkte commissie NSC  

“Deze commissie zal zich binnen een tijdsverloop van twee maanden na de zittingsdatum uitspreken.  
“Haar beslissing is definitief en uitvoerbaar en wordt aan alle partijen betekend. 
“…” 
Goedgekeurd. 
 
DUIVENLIEFHEBBERSWETBOEK 

Art. 71 § 1 – inlassing van vetgedrukte tekst 

“De eisende partij in beroep, met uitzondering van het Openbaar Ministerie en het comité van de 

“PE/SPE, zal binnen vijftien dagen na haar beroepsinstelling een borgtocht dienen te hebben betaald  

“aan de PE/SPE als provisie voor de procedurekosten en dit op straffe van verval. Het bedrag wordt 

“jaarlijks door de eerste algemene vergadering van januari of februari bepaald.” 

Goedgekeurd. 

Art. 73 – inlassing van de vetgedrukte tekst 

“De beslissing van een Kamer van beroep in strafzaken neemt onmiddellijk aanvang vanaf de datum 

“van betekening aan de partijen niettegenstaande cassatieberoep, behalve voor wat de beslissingen 

“betreft (of gedeelten van beslissingen), die een louter burgerlijk karakter hebben.” 

Goedgekeurd. 

Art. 74 – inlassing van vetgedrukte tekst 

“De beslissing in beroep uitgesproken in burgerlijke zaken is onmiddellijk uitvoerbaar vanaf de 

“datum van betekening aan de partijen door de betrokken partijen en de organen betrokken bij de 

“uitvoering, tenzij binnen de termijnen als hierna gesteld een van de partijen zich in cassatie 



“voorziet.” 

Goedgekeurd. 

Art. 76 § 1 – inlassing van vetgedrukte tekst 

« De partij die zich in cassatie voorziet, met uitzondering van het Openbaar Ministerie en het comité 

“van de PE/SPE, zal binnen vijftien dagen op de rekening van de KBDB een borgtocht dienen betaald 

“te hebben als provisie voor de procedurekosten en dit op straffe van verval. Het bedrag wordt 

“jaarlijks door de eerste algemene vergadering van januari of februari bepaald.” 

Goedgekeurd. 

Art. 82 § 1 – inlassing van vetgedrukte tekst 

“De verzoeker om herziening, met uitzondering van het Openbaar Ministerie en het comité van de 

“PE/SPE, zal binnen vijftien dagen na zijn verzoek een borgtocht op de rekening van de KBDB dienen 

“te hebben betaald als provisie voor de procedurekosten en dit op straffe van verval. Het bedrag 

“wordt jaarlijks door de eerste algemene vergadering van januari of februari bepaald.” 

Goedgekeurd. 

STATUTEN van de VERENIGINGEN 

Art. 7 – het voorziene quotum voor de effectieve leden van de verenigingen behouden ? 

“Het aantal werkende leden is onbeperkt en mag niet kleiner zijn dan twaalf.” 

De huidige tekst blijft behouden. 

Art. 23 § 1 – het voorziene quotum voor de leden van het bestuur behouden ? 

“De duivenliefhebbersvereniging wordt beheerd door een bestuur van ten minste zes administratief 

“verantwoordelijke leden, gekozen door de algemene vergadering voor de duur van één jaar en 

“herkiesbaar.” 

De huidige tekst blijft behouden. 

 

 

DOPING  

Art. 7 II – tekst schrappen en vervangen door de vetgedrukte tekst 

“De eigenaar of zijn aangestelde kan binnen de 10 werkdagen (voorgeschreven op straffe van 

“nietigheid) na verzending van de betekening, per aangetekend schrijven een tegenonderzoek 

“aanvragen in het laboratorium dat de positieve vaststelling deed. Hij stelt eveneens de 

“dopingverantwoordelijke van de KBDB hiervan in kennis binnen dezelfde tijdspanne(voorgeschreven 

“op straffe van nietigheid).  De aanvrager van het tegenonderzoek betaalt het daartoe verschuldigde 

“bedrag rechtstreeks aan de verantwoordelijke van het laboratorium.  aan de 

“dopingverantwoordelijke van de KBDB. De aanvrager van het tegenonderzoek betaalt binnen de 

10 dagen het daartoe  verschuldigde bedrag aan de KBDB.” 

Goedgekeurd. 

Art. 11 D – schrapping van vetgedrukte tekst 



“Elke veroordeling op basis van onderhavig reglement heeft, in hoofde van betrokken liefhebber, van 
“rechtswege schrapping tot gevolg uit alle uitslagen en uit alle kampioenschappen die de betrokken 
“geschorste liefhebber heeft behaald tijdens het seizoen waarin de overtreding werd vastgesteld. 
 
“Deze tuchtsancties gaan de jure gepaard met een verbod aan deelname aan alle evenementen  
“In de ruimste zin van het woord zoals ingericht door de KBDB.” 
Goedgekeurd. 

 

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

 

 

 


