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BUITENGEWONE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 2018 

 
vrijdag 22 juni 2018 om 11u00 

te 1500 HALLE. 

 
 
DAGORDE 
 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de nationale algemene vergaderingen van 28.02.2018 & 

16.03.2018. 

De notulen van 28.02.2018 en 16.03.2018 worden goedgekeurd.  

2. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-REGLEMENTEN (zie hieronder) : 
A.Verhuis van een duivenliefhebbersvereniging 
STATUTEN  -  Art. 14 §8 & §10 

De voorstellen tot wijziging worden niet aangenomen. 

 

B. Om geldig beslissingen te nemen dient een eenvoudige meerderheid van de leden van een 

comité of commissie in de schoot van de KBDB aanwezig te zijn 

STATUTEN  -  Art. 22§10, 28 laatste §, 29 laatste §, 34 voorlaatste § & 36 laatste §  

De voorstellen tot wijziging worden niet aangenomen. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  -  Art. 17 laatste § 

De voorstellen tot wijziging worden niet aangenomen. 

STATUTEN VERENIGINGEN  -  Art. 23 §4, 30 voorlaatste § & 34 laatste § 

De voorstellen tot wijziging worden niet aangenomen. 
 

C. Samenstelling NRBB – 2 juridische raadgevers 
STATUTEN  -  Art. 22§2,  31, 32§1 & 38  

De voorstellen tot wijziging worden niet aangenomen. 

DLW  -  Art.6, 8 §1, 11, 13 §1, 15 §1, 16 §1, 146 §1, 147bis §5 & 149 laatste § 

De voorstellen tot wijziging worden niet aangenomen. 

PLICHTENLEER  -  Art. 4.1 §2 

De voorstellen tot wijziging worden niet aangenomen. 

 

D. Nationaal Sport Reglement  -  Art. 30, 43 & 112 §6 

De voorstellen tot wijziging worden aangenomen. 

 

3. BENOEMINGEN / ONTSLAGEN  

a) Provinciale & nationale mandaten  

*PE Vlaams-Brabant – ontslag van dhr Francis Verbist als provinciaal mandataris en 

benoeming van dhr Daniël Dardenne  

De benoeming van de heer Daniël Dardenne wordt goedgekeurd. 

*PE Oost-Vlaanderen – benoeming van dhr Filip D’Hondt ter vervanging van dhr Frans 

Hermans in de schoot van het nationaal sportcomité  

De benoeming van de heer Filip D’Hondt wordt goedgekeurd. 
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*PE Antwerpen – benoeming van dhr Jan Bluekens als provinciaal en nationaal 

mandataris ter vervanging van wijlen de heer Marc Huybrechts 

De benoeming van de heer Jan Bluekens wordt goedgekeurd. 

b)    Verdienstelijk lid  
Schrijven PE Oost-Vlaanderen – voorstel om dhr Willy Nuël als verdienstelijk lid te  

benoemen  

De benoeming van de heer Willy Noël wordt goedgekeurd 

c)  Voordracht van Mr. Dominique Charlier als tweede juridische raadgever 
      Zie punt 2 C.  Deze voordracht wordt niet weerhouden. 

 
4. Begroting PE/SPE 2018  

De begroting werd goedgekeurd. 
 

5. Nationale Dagen 2018 (stand van zaken) 
Meer informatie in ons Bondsblad nr. 3. 
 

6. GDPR wetgeving  (General Data Protection Regulation of in het Nederlands  

Algemene Verordening Gegevensberscherming (AVG)).  
De verschillende stappen die ondernomen dienen te worden met betrekking tot de 
KBDB worden nader verklaard. 

 
 
 

Bijlage dagorde buitengewone NAV 22/06/2018 

Voorstellen wijzigingen KBDB-reglementen 
1. Verhuis van een duivenliefhebbersvereniging 

 Statuten: 

- art. 14 § 8 & § 10 

2. Om geldig beslissingen te kunnen nemen dient een eenvoudige meerderheid van de leden 

van een comité of commissie in de schoot van de KBDB aanwezig te zijn.  

 Statuten: 

- art. 22 § 10 

- art. 28 laatste § 

- art. 29 laatste § 

- art. 34 voorlaatste § 

- art. 36 laatste § 

 Huishoudelijk Reglement: 
- art. 17 laatste § 

 Statuten verenigingen: 
- art. 23 § 4 

- art. 30 voorlaatste § 

- art. 34 laatste § 

3. samenstelling nationale raad van beheer en bestuur: 2 juridische raadgevers 

 Statuten 

- art. 22 § 2 
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- art. 31 

- art. 32 § 1 

- art. 38 

 Duivenliefhebberswetboek 
- art. 6 

- art. 8 § 1 

- art. 11 

- art. 13 § 1 

- art. 15 § 1 

- art. 16 § 1 

- art. 146 § 1 

- art. 147 bis § 5 

- art. 149 laatste § 

 Plichtenleer 
- art. 4.1 § 2 

4. Nationaal Sportreglement 

- art. 30  

- art. 43 

- art. 112 § 6 schrapping  

STATUTEN 
 
Art. 14 Statuten (verhuis duivenliefhebbersvereniging) – inlassing van een § 8 en wijziging § 10   
 
De duivenliefhebbersverenigingen worden aanvaard of geweigerd door de nationale raad van beheer 
en bestuur, die zijn beslissingen dient te motiveren. 
 
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… 
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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. 
            
… 
 
 
 
Art. 22 § 2 Statuten – wijziging in het vet 
 
Alleen de nationale mandatarissen hebben stemrecht op de nationale algemene vergadering. 
De nationale mandatarissen evenals de nationale juridische raadgevers hebben stemrecht op de 
nationale algemene vergadering. 
 
Art. 22 § 10 Statuten – wijziging in het vet 
 
Opdat de nationale algemene vergadering geldig zou kunnen beslissen is het noodzakelijk dat 
tenminste de helft plus één van de gekozen nationale mandatarissen, aanwezig zijn. 
De nationale algemene vergadering kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een gewone 
meerderheid van de gekozen nationale mandatarissen aanwezig zijn. 
 
Art. 28 laatste § Statuten – wijziging in het vet 
 

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. 
Het comité van de PE/SPE kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een gewone 
meerderheid 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. 
 
Art. 29 laatste § Statuten – wijziging in het vet 
 
Opdat de duivenliefhebbersverenigingen van de PE/SPE geldig zouden kunnen beslissen is het 
noodzakelijk dat tenminste de helft plus één van de duivenliefhebbersverenigingen aanwezig zijn. 
De duivenliefhebbersverenigingen van de PE/SPE kunnen slechts geldig beslissingen nemen 
wanneer een gewone meerderheid van de duivenliefhebbersverenigingen aanwezig zijn. 
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. 
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Art. 31 Statuten – wijzigingen in het vet 
 
De nationale raad van beheer en bestuur  bestaat uit zes (i.p.v.5) 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 
- Twee juridische raadgevers (licentiaat of master in de rechten) 

 
De juridische raadgevers 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. In beide gevallen 
hebben de juridische raadgevers stemrecht op de nationale algemene vergadering. 
 
De zes (i.p.v.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 raadgevers. 
 
Art. 32 § 1 Statuten – wijziging in het vet 
 
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 raadgevers zoals 
voorzien in art. 31 van deze Statuten). 
 
Art. 34 voorlaatste § Statuten – wijziging in het vet 
 
Opdat de nationale raad van beheer en bestuur  geldig zou kunnen beslissen is het noodzakelijk dat 
de helft plus één van zijn leden aanwezig zijn. 
De nationale raad van beheer en bestuur kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een 
gewone meerderheid van zijn leden aanwezig zijn. 
 
Art. 36 laatste § Statuten – wijziging in het vet 
 
Opdat een centraal comité geldig kan beslissen, is het nodig dat de helft plus één van zijn leden 
aanwezig is. 
Een centraal comité geldig kan slecht geldig beslissingen nemen wanneer een gewone meerderheid 
van zijn leden aanwezig zijn. 
 
Art. 38 Statuten – wijzigingen in het vet 
 
De juridische raadgevers, leden (i.p.v. lid) van de nationale raad van beheer en bestuur, kunnen 
(i.p.v. kan) een nationale juridische commissie samenstellen bestaande uit minstens 3 leden , 
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eventueel van buiten de KBDB en gekozen om hun professionele bekwaamheden. Deze commissie 
zal worden voorgezeten door de één van de nationale juridische raadgevers. 
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 nationaal juridisch raadgevers staan (i.p.v. staat) in voor de redactie en herziening van het 
duivenliefhebberswetboek. Zij zullen (i.p.v. Hij zal) de voorstellen tot uitsluiting en opheffing van 
uitsluiting, voorgelegd aan de nationale algemene vergadering, in toepassing van  de bepalingen van 
het duivenliefhebberswetboek, onderzoeken. 
 
Zij brengen (i.p.v. 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.  
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Art. 17 laatste § HR – wijziging in het vet 
 
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. 
Het comité van de PE/SPE kan slechts geldig beslissing nemen wanneer een gewone meerderheid 
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. 

 

DUIVENLIEFHEBBERSWETBOEK 
 
Art. 6 DLW – wijzigingen in het vet 
 
De Kamers van eerste aanleg bestaan uit vijf gewone leden en uit vijf plaatsvervangende leden. 
De gewone en plaatsvervangende leden worden door van de nationale raad van beheer en bestuur 
benoemd, op voorstel van de nationale juridische raadgevers, voor een termijn van zes jaar. De 
kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de KBDB, onder 
toezicht van de nationale juridische raadgevers en voor advies worden overgemaakt aan de 
betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen. 
Al de leden zullen nochtans de uitoefening van hun functie blijven waarnemen tot op de dag dat in 
hun vervanging, door benoeming, is voorzien.  
De nationale raad van beheer en bestuur wijst de voorzitter aan alsook de ondervoorzitter, die de 
voorzitter vervangt bij verhindering of afwezigheid. 
Voor elk geschil wijzen de rechters uit hun midden een lid als secretarisverslaggever aan, tenzij een 
vast secretarisverslaggever, evenwel zonder stemrecht, door de nationale raad van beheer en 
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bestuur buiten hun midden mocht aangewezen zijn en voor zover deze secretarisverslaggever noch 
verhinderd, noch afwezig is. 
Bij afwezigheid of verhindering van een gewoon lid, wordt dit lid door een plaatsvervangend lid 
vervangen. 
 
Art. 8 § 1 DLW – wijzigingen in het vet 
 
Het Openbaar Ministerie en zijn plaatsvervanger bij de Kamer van eerste aanleg worden benoemd 
door de nationale raad van beheer en bestuur op voorstel van de nationale juridische raadgevers, 
voor een termijn van zes jaar uit de KBDB-leden die niet vallen onder de toepassing van artikel 26 van 
de statuten. De kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de 
KBDB, onder toezicht van de nationale juridische raadgevers en voor advies worden overgemaakt 
aan de betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen. 
 
 
Art. 11 DLW – wijzigingen in het vet 
 
De Kamers van beroep bestaan uit vijf gewone en uit vijf plaatsvervangende leden. 
De gewone en plaatsvervangende leden worden door de nationale raad van beheer en bestuur 
benoemd, op voorstel van de nationale juridische raadgevers, voor een termijn van zes jaar. De 
kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de KBDB, onder 
toezicht van de nationale juridische raadgevers en voor advies worden overgemaakt aan de 
betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen. 
Al de leden zullen nochtans de uitoefening van hun functie blijven waarnemen tot op de dag dat in 
hun vervanging, door benoeming, is voorzien. 
De nationale raad van beheer en bestuur wijst de voorzitter aan alsook de ondervoorzitter, die de 
voorzitter vervangt bij verhindering of afwezigheid. 
Bij afwezigheid of verhindering van een gewoon lid wordt dit lid door een plaatsvervangend lid 
vervangen. 
Voor elk geschil wijzen de rechters uit hun midden een lid als secretarisverslaggever aan, tenzij een 
vast secretarisverslaggever zonder stemrecht, door de nationale raad van beheer en bestuur buiten 
hun midden mocht aangewezen zijn en voor zover deze secretarisverslaggever noch verhinderd, 
noch afwezig is. 
 
Art. 13 § 1 DLW – wijzigingen in het vet 
 
Het Openbaar Ministerie en zijn plaatsvervanger bij de Kamer van beroep worden benoemd door de 
nationale raad van beheer en bestuur op voorstel van de nationale juridische raadgevers, voor een 
termijn van zes jaar uit de KBDB-leden die niet vallen onder de toepassing van artikel 26 van de 
statuten. De kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de KBDB, 
onder toezicht van de nationale juridische raadgevers en voor advies worden overgemaakt aan de 
betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen. 
 
Art. 15 § 1 DLW – wijzigingen in het vet 
 
De Kamer van cassatie bestaat uit zeven gewone leden en uit een gelijk aantal plaatsvervangende 
leden. De gewone en de plaatsvervangende leden worden door de nationale raad van beheer en 
bestuur benoemd, op voordracht van de nationale juridische raadgevers, voor een termijn van zes 
jaar. De kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de KBDB, onder 
toezicht van de nationale juridische raadgevers en voor advies worden overgemaakt aan de 
betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen. 
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Art. 16 § 1 DLW – wijzigingen in het vet 
 
Het Openbaar Ministerie en zijn plaatsvervanger bij de Kamer van cassatie worden benoemd door de 
nationale raad van beheer en bestuur op voorstel van de nationale juridische raadgevers, voor een 
termijn van zes jaar uit de KBDB-leden die niet vallen onder de toepassing van artikel 26 van de 
statuten. De kandidaturen dienen ingediend te worden op de juridische administratie van de KBDB, 
onder toezicht van de nationale juridische raadgevers en voor advies worden overgemaakt aan de 
betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen. 
 
Art. 146 § 1 DLW (genade) – wijziging in het vet 
 
Alvorens uitspraak te doen zal de nationale voorzitter het gemotiveerd advies inwinnen van  de 
nationale juridische raadgevers evenals van de bestuursraad van de PE/SPE. 
 
 
Art. 147bis § 5 DLW (eerherstel) – wijziging in het vet 
 
Het gemotiveerd verzoek van de eiser, gericht aan de nationale juridische raadgevers, zal de 
volledige gegevens van de verzoeker vermelden evenals de data en de duur van de veroordelingen 
en de eventuele datum waarop genade werd verleend.  
 
Art. 149 laatste § DLW– wijziging in het vet 
 
Deze schorsing zal medegedeeld worden aan het gedagvaarde lid door een schrijven hem 
geadresseerd door de nationale raad van beheer en bestuur op voorstel van de  nationale juridische 
raadgevers. 
 

PLICHTENLEER  
 
Art. 4.1 § 2 Plichtenleer 
Behalve wanneer de klacht klaarblijkelijk als onontvankelijk en niet gegrond kan worden beschouwd, 
nodigt de nationale algemene vergadering  binnen de kortst mogelijke termijn de nationale juridische 
raadgevers uit om een beperkte onderzoekscommissie samen te stellen bestaande uit drie leden 
(waaronder minstens één van de nationale juridische raadgevers hijzelf inbegrepen).  Deze 
commissie onderzoekt of er ernstige en zwaarwichtige aanwijzingen zijn van schuld. 
De leden van deze beperkte commissie zullen hiertoe, teneinde verslag uit te brengen voor de 
nationale algemene vergadering , op initiatief van de nationale juridische raadgevers, met 
machtiging tot delegatie, kunnen overgaan tot het inwinnen van alle informatie, het stellen van alle 
mogelijke vragen en het verzamelen van inlichtingen en getuigenissen die ze nodig achten. 
Zij zullen in het bijzonder de betrokken partij horen. 
 

NATIONAAL SPORTREGLEMENT 

 
Art. 30 NSR 
 
De koppeling van een elektronische ring met een vaste voetring van een duif moet geschieden in een 
vereniging aangesloten bij de KBDB,   in haar lokaal en onder toezicht van minstens twee 
afgevaardigden en met een door de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen 
gehomologeerde en jaarlijks goedgekeurde installatie. De koppelingstabel wordt voor iedere 
liefhebber in zijn elektronische klok geladen met dezelfde gehomologeerde en goedgekeurde 
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installatie. Noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds 
voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval 
mag een ingekorfde duif drager zijn van twee of meerdere elektronische ringen. 
Elektronische ringen die om welke reden dan ook dienen vervangen te worden, dienen in de 
vereniging bewaard te worden tot einde van het seizoen. 
 
De in tweevoud afgedrukte koppelingstabel wordt door de betrokken partijen ondertekend. Eén 
exemplaar wordt overhandigd aan de liefhebber en één exemplaar wordt bewaard in de vereniging.  
 
Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar 
eerstvolgende inkorving.  
 
 
De duiven dienen ingekorfd te worden op naam van de aangeslotene(n) en dienen zijn (hun) hok te 
bewonen. 
In een wedvlucht mogen de liefhebbers in geen geval geld op hun duiven laten inzetten door derden. 
 
De indiening van de elektronische koppelingslijsten bij de KBDB dient te geschieden voor de: 

- oude duiven en jaarlingen: vóór de wedvlucht vanuit Bourges I  25-5 
- jonge duiven: vóór de wedvlucht vanuit Bourges II  27-7 

De vergadering heeft beslist dat deze wijziging (de data) maar van kracht is vanaf het seizoen 
2019 

 
Art. 43 NSR – wijzigingen in het vet 
 
 
De manden waarin de duiven worden ingekorfd dienen gebonden, gelood en in goede staat te zijn 
(zonder tekortkomingen zoals slijtage, gaten, deuren zonder ketting, enz…). 
 
Het loden dient te gebeuren met een gemerkt en door de KBDB aangenomen lood.  
Het gebruik van een daarvoor speciaal ontworpen loodtang is verplichtend. 
Een lijst met, per mand, de vermelding van het mandnummer en het totaal aantal manden evenals 
de nummers van de 2 aangebrachte loodjes zal door de vereniging verplichtend worden 
opgemaakt en meegegeven aan de vervoerder. 
 
De betrokken vereniging zal worden beboet door de nationale raad van beheer en bestuur, behalve 
wanneer is bewezen dat de tekortkoming een gevolg is van het vervoer van de duiven. In dit geval zal 
de betrokken vergezeller ervoor kunnen verantwoordelijk worden gesteld. 
 
Alle manden zullen voorzien zijn van een etiket met vermelding van de naam van de vereniging waar 
de duiven werden ingekorfd, de nummer van de mand en het totaal aantal manden verstuurd door 
deze vereniging, de datum van lossing, de lossingsplaats en het voorziene lossingsuur (er dient geen 
lossingsuur te worden vermeld voor de (inter)nationale wedvluchten). Deze laatste vermelding zal 
in het groot worden aangebracht om een lossing op het juiste uur te waarborgen. 
 
De etiketten moeten duidelijk zichtbaar worden aangebracht teneinde de lossing alsook eventuele 
controle te vergemakkelijken. 
 
Bij de inkorving worden de duiven van een zelfde deelnemer onder meerdere korven verdeeld.  
Iedere volle korf wordt aanstonds gesloten en gelood. 
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Inkorvingen in afzonderlijke of gescheiden manden: 
- Duivers en duivinnen 
- Oude en jonge duivers 

 
De liefhebber die opzettelijk een duivin zou doen plaatsen in een mand waarin duivers verblijven, of 
omgekeerd, is strafbaar. 
 
De inkorvende vereniging kan de inkorving van zichtbaar zieke duiven weigeren. 
 
 
 

Art. 112 NSR – schrapping § 6 
 

Belgische duiven die aan NATIONALE wedvluchten deelnemen zonder ingeschreven te zijn op naam 
van de deelnemende liefhebber zullen automatisch op deze laatste worden overgeschreven door de 
KBDB. De aan deze overschrijving verbonden kosten zullen achteraf aan betrokkene worden 
aangerekend. Bij betwisting over het eigendomsrecht zal de persoon, in het bezit van het 
desbetreffende eigendomsbewijs, eigenaar zijn van de bewuste duif. De duif zal alsdan, op zijn 
verzoek en na voorlegging van het eigendomsbewijs, opnieuw op zijn naam worden 
overgeschreven. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de bepalingen voorzien in artikel 87 van 
het NSR. 

 

STATUTEN VAN DE VERENIGINGEN 
 
Art. 23 § 4 Statuten Verenigingen – wijziging in vet 

 
Het bestuur kan slechts beslissingen nemen wanneer ten minste de helft van de bestuursleden 
aanwezig zijn. 
Het bestuur kan slechts geldig beslissingen  nemen wanneer een gewone meerderheid van de 
bestuursleden  aanwezig zijn. 

 
Art. 30 voorlaatste § Statuten Verenigingen – wijziging in vet 

 
Opdat de algemene vergadering van de werkende leden van een vereniging geldig zou kunnen 
beslissen is het noodzakelijk dat tenminste de helft plus één van de werkende leden aanwezig zijn.  
De algemene vergadering van de werkende leden van een vereniging kan slechts geldig 
beslissingen  nemen wanneer een gewone meerderheid van de werkende leden aanwezig zijn. 
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. 34 laatste § Statuten Verenigingen – wijziging in vet 
 
Opdat de algemene vergadering van de sportieve leden van een vereniging geldig zou kunnen 
beslissen is het noodzakelijk dat tenminste de helft plus één van de sportieve leden aanwezig zijn.  
De algemene vergadering van de sportieve  leden van een vereniging kan slechts geldig 
beslissingen  nemen wanneer een gewone meerderheid van de sportieve leden aanwezig zijn. 
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.  
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