
 

 

Nationale buitengewone algemene vergadering  
WOENSDAG 26 oktober 2016 om 14u00 
administratieve KBDB-gebouw,  
Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

 
DEFINITIEVE DAGORDE 

 
 

1. WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN 
 

Art. 7 – inlassing van een nieuwe § 2 
 
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.    
 
 
Art. 8 – wijziging in het vet 
 
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 (i.p.v. uitbating van verschillende duivenhokken door een associatie van 
twee of meer 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. 

 
 
Art. 21  
 
Voorstel van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur vetgedrukt en schrapping van § 3 
 
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 (i.p.v. drieduizend) aangeslotenen per PE/SPE, vermeerderd met één supplementair 



mandaat per schijf van zevenhonderdvijftig (i.p.v. duizend) bijkomende aangeslotenen in 
voornoemde PE/SPE. 
 
Indien in een PE het aantal aangeslotenen hoger is dan 3000 maar de 4000 niet bereikt, zal 
eveneens een bijkomend mandaat worden toegekend. 
 
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.  
 
 
Art. 23 – inlassing van vetgedrukte tekst 
… 
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 31 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; 
… 
 
 
Art. 31 laatste §- schrappen  
 
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. 
 
 
Art. 35 § 4 – inlassing van vetgedrukte tekst 
 
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 art. 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). 
 
 
Art. 41 laatste § - inlassing van vetgedrukte tekst 



 
… 
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. 
 
 
 

TWEEDE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2016 

 

WOENSDAG 26 oktober 2016 om 14u00, 

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 24.02.2016 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

2. Vaststelling van de prijs van de ring 2017 voor te stellen aan de Minister van Financiën  

Prijs van de ring die wordt voorgesteld aan de Minister : prijs 1,00 EUR en vanaf 151 ringen een supplement 

van 2,00EUR/ring 

 

3. BOEKHOUDING 

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

              De begroting wordt goedgekeurd. 

 

4. Voorstellen tot uitsluiting - nihil 

 

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

Aanvraag  tot opheffing van uitsluiting ingediend door dhr Joannes VAN WOINSEL (Baal)  

De uitsluiting wordt opgeheven door de algemene vergadering. 

 

6. ONTSLAG / BENOEMING : 

Schrijven SPE Luik-Namen-Luxemburg betreffende het ontslag van dhr Jean-Jacques BALEAU en  zijn 

vervanging door dhr Marcel DUJARDIN in de schoot van het nationaal sportcomité  

Het ontslag van de Heer Jean-Jacques BALEAU wordt bekrachtigd. 

De Heer Marcel DUJARDIN wordt benoemd als vertegenwoordiger in het nationaal sportcomité.  

7. Vaststelling data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor het 

vluchtseizoen 2017 (zie PowerPoint sport) 
 

8. Sportieve organisatie voor het vluchtseizoen 2017 (zie PowerPoint sport) 

 

9. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen  

- Huishoudelijk Reglement : 
Art.9§1 & §4, 14, 16§3 & 17 

- Nationaal Sportreglement : 
Art.56§1, 105 111, 105bis-punt II  & 112§7 

- Duivenliefhebberswetboek : 
Art.51, 58 & 129§1 

- Dopingreglement 
Art.2 + aanpassing “red list” 

 

10. NATIONALE DAGEN 2016 en OLYMPIADE 2017. Zie PowerPoint Olympiade 2017. 

 



Bijlage punt 9 definitieve dagorde statutaire algemene vergadering 26/10/2016 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Art. 9 § 1 & § 4 – in overeenstemming brengen van Nederlandstalige tekst met Franstalige tekst en 

bijkomende inlassing 

§ 1 

Iedere kandidaat voor een arrondissementeel mandaat in de schoot van de KBDB zal zijn kandidatuur, via een 

duivenliefhebbersvereniging, die dient te bevestigen dat de kandidaat regelmatig aan prijskampen deelneemt, 

indienen ten bondszetel ten laatste de tweede vrijdag van de maand mei die de verkiezingen voorgaat 

(poststempel telt)  vóór 12 uur ’s middags (per fax, per mail, afgeven op de zetel van de KBDB) (i.p.v. vóór 

15 mei die de verkiezingen voorafgaat). 

§ 4 

Bij de hernieuwing van de mandaten, dienen de leden van een associatie onder mekaar uit te maken wie 

gebeurlijk zijn kandidatuur zal stellen als mandataris van de KBDB; bedoelde overeenkomst zal schriftelijk ter 

kennis worden gebracht van de Bondszetel, ook ten laatste de tweede vrijdag van de maand mei die de 

verkiezingen voorgaat (poststempel telt) vóór 12 uur ’s middags (per fax, per mail, afgeven op de zetel van 

de KBDB) (i.p.v. vóór 15 mei), met uitzondering evenwel indien het tweede tandemlid minderjarig is. 

 

Art. 14 - voorstel van de nationale raad van beheer en bestuur -wijziging in het vet en schrapping van 

laatste § 

De arrondissementen zullen in de schoot van de PE/SPE vertegenwoordigd worden in evenredigheid met de 

belangrijkheid van het aantal aangeslotenen die het arrondissement bewonen, zoals voorzien bij artikel 15 van de 

statuten (adres hok). 

 

Zo arrondissementen in de schoot van een PE/SPE niet kunnen worden vertegenwoordigd, zal de samenvoeging 

van twee aanpalende arrondissementen worden uitgevoerd. 

 

Zo ondanks deze samenvoeging aan deze arrondissementen nog steeds geen zetel kan worden toegekend, zal de 

eenmaking plaatsvinden tussen meerdere arrondissementen totdat het vereist quorum wordt bekomen. 

De eenmaking van het kleinste arrondissement zal geschieden met het of de aanpalende arrondissement(en) die 

het kleinst aantal leden tellen. 

 

De 10 provincies worden beschouwd als” een provinciale entiteit” (PE) en behouden een minimum van 3 

mandatarissen teneinde een goede dienstverlening naar de aangesloten leden te verzekeren. 

De PE met meer dan 1500 (i.p.v. 3000) leden krijgen één  supplementair mandaat per volledige schijf  van 750 

(i.p.v. 1000) meer aangesloten leden. 

De PE met minder dan 1500 (i.p.v. 3000) leden zullen zich hergroeperen in samengevoegde provinciale 

entiteiten (SPE) 

De geografische ligging en de taal zijn essentiële elementen die in overweging dienen genomen bij de 

samenvoeging. 

 

De PE/SPE waarvan het aantal aangeslotenen meer dan 3000 bedraagt maar geen 4000 behalen, zullen 

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

worden toegewezen in toepassing van de bepalingen van artikel 16 hierna.  

 

Art. 16 § 3 - tekst schrappen 

Voor de SPE met meer dan 3000 leden zal het supplementair mandaat worden toegekend aan de PE met 

het meest aangesloten leden.  

 

Art. 17 - wijziging in het vet  

De PE/SPE wordt geleid door één comité dat zich zal schikken naar de richtlijnen door de KBDB gegeven. Zij 

vergaderen in functie van de noodwendigheid en rekening houdend met het toegekend budget. 

 

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

reglement. Het aantal leden wordt bepaald door het getal van één mandaat per 750 (i.p.v. 1000) aangesloten 

leden en mag niet lager zijn dan drie per provincie. 

 



De PE/SPE stelt zijn kandidaten voor  de nationale mandaten en deze in haar schoot, die haar van rechtswege 

toekomen, voor aan de KBDB  

Indien een voorstel wordt onderworpen aan een stemming dan dient de PE/SPE, bij gelijkheid van stemmen (3 

ronden), te beslissen aangaande de voor te stellen kandidaat en dit door middel van het anciënniteitbeginsel als 

mandataris in de schoot van de KBDB. Bij een nieuwe gelijkheid zal de leeftijd van de mandataris 

doorslaggevend zijn m.n. de oudste in leeftijd zal worden voorgesteld. 

 

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

verworpen worden beschouwd. 

 

Opdat het comité van de PE/SPE geldig zou kunnen beslissen is het noodzakelijk dat tenminste de helft plus één 

van de gekozen mandatarissen aanwezig zijn. 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. 

 

NATIONAAL SPORTREGLEMENT 
 

Art. 56 § 1 – voorstel tot wijziging vetgedrukt 

 

De duivenklokken die voor de wedvluchten worden gebruikt, dienen te beantwoorden aan de modellen die 

aangenomen werden door de nationale adviesraad voor mechanische klokken of de nationale adviesraad voor 

elektronische constatatiesystemen en voorzien zijn van het keuringspaspoort. Indien het keuringspaspoort 

ontbreekt, zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na de vaststelling van het ontbreken van het paspoort, 

het bewuste document moeten kunnen voorleggen en dit op straffe van declassering van zijn duif/duiven 

op de bewuste wedvlucht. Bovendien zal het toestel onmiddellijk worden overgemaakt aan de bevoegde 

nationale adviesraad om gekeurd te worden. De kosten vallen integraal ten laste van de liefhebber. Een type van 

de verschillende merken van goedgekeurde duivenklokken is bij de KBDB gedeponeerd.  

 

Art. 105 t.e.m. 111 – VERKOOP DUIVEN – wijziging van de tekst vermeld vóór art. 105 – voorstel tot 

wijziging vetgedrukt 

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. 31.10.2017. 

Art. 105bis - punt II – inlassing van vetgedrukte tekst 

 

II.  

Overtreding van de bepalingen van dit artikel en het niet betalen van de supplementaire bijdrage vanaf de 

aankoop van X aantal ringen (X te bepalen door de nationale algemene vergadering) is tuchtrechtelijk 

beteugelbaar met volgende tuchtsancties :  

- administratieve boete van 375 EURO per vastgestelde inbreuk;  

- effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het verschuldigde bedrag;  

- een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op enigerlei 

wijze verbonden met de KBDB en/of FCI.  

 

Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale raad van beheer en bestuur nadat betrokkene 

een schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend. Daarenboven zal een administratieve boete van 375 Euro 

worden opgelegd per vastgestelde inbreuk. 

 

Indien meer dan 10.000 ringen worden aangekocht, beschikt de nationale raad van beheer en bestuur over 

de mogelijkheid om te onderhandelen over de supplementaire bijdrage vanaf de aankoop van X aantal 

ringen (X te bepalen door de nationale algemene vergadering) 

 

Art. 112 § 7 – wijzigingen in het vet 

 

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten alsook aan de KBDB-

kampioenschappen met duiven waarvoor zij niet over het eigendomsbewijs beschikken. 

Bij ontstentenis van het eigendomsbewijs zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na de vaststelling van het 

ontbreken van het eigendomsbewijs, het bewijs van eigendom moeten kunnen leveren en dit op straffe van 

declassering van bewuste duif op de bewuste wedvlucht. 



 

DUIVENLIEFHEBBERSWETBOEK 
 

Art. 51 (bijzondere procedure in burgerlijke zaken) – inlassing van vetgedrukte tekst 

Wanneer een geschil rijst, zendt de eiser een verklarend omstandig schrijven aan de voorzitter van zijn PE/SPE. 

 

In voornoemd geval dient de eisende partij, binnen de vijftien dagen na haar verzoek, ten zetel van de 

PE/SPE een borgtocht te hebben betaald en dit op straffe van verval. Het bedrag wordt jaarlijks door de 

eerste algemene vergadering van januari of februari bepaald. 

De bestuursraad van de PE/SPE geeft de partijen kennis van dag en uur waarop zij in verzoening dienen te 

verschijnen. 

 

Art. 58 – in overeenstemming brengen met art. 54 

Wanneer het vooronderzoek gesloten is, maakt het Openbaar Ministerie het origineel dossier over aan de 

nationale zetel die op haar beurt het dossier overmaakt aan de voorzitter van de Kamer van eerste aanleg. Het 

Openbaar Ministerie (i.p.v. en hij) zorgt voor de oproepingen. 

Na het afsluiten van het vooronderzoek kan het dossier door de betrokken PE/SPE worden geraadpleegd en een 

afschrift worden aangevraagd. 

 

Art. 129 § 1 – verhoging van de boete 

 

De partij, de getuige of om het even wie, die op een vergadering van de Kamer van eerste aanleg, Kamer van 

beroep of Kamer van cassatie de orde verstoort door geroep, gebaren, betoog of verwijten gericht tot 

scheidsrechters of derden, dan wel op enige andere manier, kan worden gestraft met een boete van 25 tot 500 

EURO. (i.p.v. € 25,- tot € 125,-.). 

 

DOPINGREGLEMENT 
 

Art. 2 - wijziging in het vet 

 

De toediening van de hierna vermelde stoffen is verboden : 

A.SUBSTANTIES 

1. corticosteroïden 

2. bronchodilatoren met inbegrip van  β-agonisten 

3. anabole steroïden 

4. niet-steroïdale ontstekingsremmers 

5. narcotische analgetica 

6. analgetica 

7.  middelen die het zenuwstelsel beïnvloeden met inbegrip van cafeïne 

8. synthetische hormonen en groeibevorderaars 

9. Mucolytica 
 

Aan huidig reglement wordt een NIET-LIMITATIEVE lijst gevoegd met stoffen waarvan de toediening een 

overtreding van huidig reglement inhoudt. 

Deze lijst wordt louter verstrekt ten titel van inlichting. 

 

B. MANIPULATIE 

De producten die in staat zijn de endogene of exogene concentratie van substanties in 

mest/veer/bloed te wijzigen met  als doel de integriteit van het monster te wijzigen ( o.a., maar niet limitatief, 

diuretica.) 

 

 + aanpassing “red list” 

 

 

 

 
     



 


