BUITENGEWONE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 2019
woensdag 23 oktober 2019 om 10u00
Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.
DEFINITIEVE DAGORDE
1. Wijzigingen aan de STATUTEN
Art. 3
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.

Art. 25
….
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.
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.

Art. 26
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.
Art. 31
De nationale raad van beheer en bestuur bestaat uit 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
- Een juridische raadgever (licentiaat of master in de rechten)
De juridische raadgever worden 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 raadgevers.

Art. 32 §1
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).

Art. 35
….
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 Hetde nationale algemene vergadering, voor onbepaalde tijd, de administratieve en sportieve
voorrechten van de betrokken provinciale entiteit overnemen.
Art. 38
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 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.
Hij brengt eveneens advies uit over de genadeverzoeken die door de nationale voorzitter van de KBDB worden onderzocht.
….
TWEEDE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2019
WOENSDAG 23 oktober 2019 om 10u00
Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.

DEFINITIEVE DAGORDE

1. PLICHTENLEER (ZONDER PERS)
a) Klacht van dhr DE BOSSCHER Boudewijn t/ Mevr. LAGEOT Francine – opvolging van het dossier
b) Klacht van dhr WEES Albert t/ dhr JOOSSENS Rudi
2.

FCI (Internationale Duivenliefhebbersbond)

3.

*Vaststelling van de PRIJS VAN DE RING 2020 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.
De prijs van de ring 2020 wordt vastgesteld op 1.00 euro. Vanaf de 151ste ring wordt een supplement van 2.00 euro per ring
aangerekend. Vanaf de 301ste ring wordt een supplement van 4.00 euro per ring.
*Voorstel van een unieke reeks 2021
Het voorstel wordt weerhouden.

4.

BOEKHOUDING

a) Begroting PE/SPE (art. 43 van de Statuten)
De begroting PE/SPE wordt aanvaard.
b) Audit
5.

Goedkeuring van de notulen van de nationale buitengewone algemene vergadering van 06.05.2019
De notulen worden goedgekeurd.

6.

Voorstellen tot uitsluiting - nihil

7.

Aanvragen tot opheffing van uitsluiting en aanvragen tot het verlenen van eerherstel
Schrijven van dhr MATTON Richard die eerherstel vraagt

De aanvraag wordt weerhouden.
8.

ONTSLAGEN / BENOEMINGEN

a) Nationaal mandaat
*Ontslag van dhr HOUBRECHTS Gino als juridisch raadgever
Het ontslag van dhr. HOUBRECHTS werd goedgekeurd.
*Ontslag van de HH. MARISSAL Jean-Pol en VAN RAEMDONCK Gertjan als censor. Onderzoek van de
kandidaturen.
De ontslagen van HH. MARISSAL en VAN RAEMDONCK evenals de benoemingen van CALLEBAUT en LAGEOT
worden goedgekeurd.
*Benoeming van dhr DARDENNE Daniel als lid van het nationaal sportcomité ter vervanging van dhr DE
BOSSCHER Boudewijn
De benoeming van de heer DARDENNE Daniel wordt goedgekeurd.
b) Provinciaal mandaat
*SPE LNL – vervanging van dhr RENAUX Bruno door dhr CHERAIN Patrick als ondervoorzitter van de SPE LNL
De vervanging van dhr. RENAUX door dhr. CHERAIN wordt goedgekeurd.
*Ontslag van dhr SCHOTSMANS Gerd
Het ontslag van dhr SCHOTSMANS wordt goedgekeurd.
9.

Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen (zie hieronder)
a)Nationaal Sportreglement :

Art. 8§2 & 3, 10§3, 30 laatste§, 36§1, 43§2 & §7, 65§2, 80§5, 91§1, 98, 101, tekst boven art. 105 & 105
b)Dopingreglement
Art. 6§2
c)Plichtenleer
Art. 4.1
d)Duivenliefhebberswetboek
Art. 6, 8, 11, 13, 15, 16, 86, 146 & 149
10. OPENDEURDAG
11. Vaststelling data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor het vluchtseizoen 2020 (zie
hieronder)
De kalender 2020 wordt goedgekeurd.
12. Sportieve organisatie voor het vluchtseizoen 2020 (zie PowerPoint)

Bijlage punt 9a Nationaal Sportreglement

Voorstellen wijzigingen aan het NATIONAAL SPORTREGLEMENT

Art. 8 § 2
-

-

In een internationale en nationale wedvlucht worden slechts afzonderlijke wedstrijden ingericht in de
categorieën:
• oude duiven, jaarlingen en jonge duiven
Voor de andere wedvluchten worden slechts afzonderlijke wedstrijden ingericht in de categorieën:
• Oude duiven/jaarlingen samen en jonge duiven
OF
• Vanaf de eerste zaterdag van de maand september, oude duiven/jaarlingen/jonge duiven
samen

De dubbelingen voorzien in § 3 van huidig artikel mogen steeds worden ingericht.
De PE/SPE is gemachtigd om voor de dubbelingen op de bovenvermelde wedvluchten algemene maatregelen te
nemen.
Art. 8 § 3
Onder dubbelingen dient te worden verstaan:
- enerzijds, de dubbelingen in een andere categorie (horizontale dubbeling).
- anderzijds, de dubbelingen op een ander niveau: Bvb. nationaal, interprovinciaal, provinciaal, lokaal (verticale
dubbeling).
Het aantal verticale dubbelingen wordt beperkt tot X dubbelingen en het maximumbedrag voor elk van deze
dubbelingen wordt beperkt tot:
- Lokaal (verplichtend): 0,25 EURO werkingskosten
- ALLE andere dubbelingen (VRIJE dubbelingen): maximum 0,10 EURO/duif
Nota bene : X dubbelingen – Dit punt wordt in de schoot van elke PE/SPE besproken

Art. 10 § 3
De liefhebbers worden automatisch geklasseerd in de dubbeling PE/SPE alwaar hun duivenhok zich bevindt,
behalve ingeval van akkoord tussen de betrokken PE’s/SPE’s, zullen de liefhebbers, waarvan het duivenhok zich
bevindt in een deelgemeente dewelke sportief tot een andere EP/EPR behoort, opgenomen worden in de
dubbeling van deze PE/SPE.
De liefhebber die in een andere PE/SPE inkorft dan de PE/SPE alwaar zijn duivenhok is gelegen, kunnen in geen
enkele uitslag PE/SPE worden geklasseerd.
Art. 30 laatste §
De indiening van de elektronische koppelingslijsten bij de KBDB dient te geschieden voor de:
- oude duiven en jaarlingen: vóór de inkorving van de eerste nationale wedvlucht
- jonge duiven: vóór de inkorving van de wedvlucht vanuit Bourges II
Art. 36 §1
Verondersteld wordt dat de De liefhebber moet op de hoogte is zijn dat zijn hok is gelegen hij in de vastgestelde
deelnemingszone woont, op straf van eenvoudige nietigverklaring van de prijzen, zonder terugbetaling van de
inzetten. De inrichters hebben niet het recht wijzigingen aan de vastgestelde deelnemingszone aan te brengen
tijdens het vluchtseizoen.
Art. 43 § 2
Het loden dient te gebeuren met een genummerde en door de KBDB geleverde plastieken verzegelingstrip 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 aangebrachte verzegelingstrips
loodjes (1, 2 of 3 per mand al naargelang respectievelijk aluminium, plastieken of rieten manden worden gebruikt)
zal door de vereniging verplichtend worden opgemaakt en meegegeven aan de vervoerder. Deze lijst mag door de
vervoerder, na de wedvlucht, worden vernietigd.
Art. 43 § 7
Inkorvingen in afzonderlijke of gescheiden manden:
- Duivers en duivinnen
- Oude en jonge duivers
De oude duivinnen en de jonge duivinnen mogen ingekorfd worden in eenzelfde mand.

Art. 65 § 2
Het bestatigingstoestel moet verplichtend worden binnengebracht dezelfde dag als de sluitingsdag van de wedvlucht
tenzij anders bepaald door de vereniging en/of de inrichter.

Art. 80 § 5 – in overeenstemming brengen met art. 80 § 1 NSR
De coördinaten van het duivenhok worden opgesteld door een beëdigd landmeter, (of erkend organisme)
gespecialiseerd in GPS-metingen. een door de KBDB erkend orgaan of een in dienst zijnde KBDB-mandataris
Bijzondere gevallen dienaangaande worden beslecht door de nationale raad van beheer en bestuur op advies van de
bestuursraad van de PE/SPE.
Art. 91 § 1
De uitslag van een wedstrijd vermeldt het aantal deelnemende liefhebbers, het totaal aantal ingeschreven duiven en
alle gegevens nodig voor het nazicht van de snelheid en de behaalde sommen, de landcode, het nummer en het
jaartal van de ring alsmede het volgnummer van de inschrijving van de geklasseerde duif. Bij de eerstgerangschikte
duif van elke deelnemer wordt ook het totaal aantal ingetekende duiven van de belanghebbende vermeld.

Art. 98 – controlebestatigingen
Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale grote fond wedvlucht of aan een
nationale fond wedvlucht zullen verplicht één gummiring dragen met uitzondering voor de Nederlandse duiven op
internationale wedvluchten alwaar de gummi’s worden afgeschaft voor die duiven waarvoor het
WCScontrolesysteem wordt toegepast. De duiven die deelnemen aan deze vluchten en mechanisch ingekorfd
worden zullen twee gummi’s dragen. De twee gummiringen mogen niet aan dezelfde poot worden aangebracht.
Voor deze die deelnemen aan interprovinciale of provinciale wedvluchten moeten de richtlijnen van de inrichter
dienaangaande worden gevolgd.
Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de nationale fondwedvluchten en de internationale
grote fond wedvluchten dienen volgende duiven verplicht te worden gecontroleerd in het hoofdtoestel of het
controletoestel:
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 10 minuten vanaf het officiële uur
van bestatiging (in u, min, sec)
- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 15 minuten vanaf het officiële uur
van bestatiging (in u, min, sec)
De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht.
Voor de internationale wedvluchten dienen ALLE geklokte duiven verplichtend te worden gecontroleerd in het
hoofdtoestel of het controletoestel:

-

de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur
van bestatiging (in u, min, sec)
- vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het
officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
Bij gebrek aan een controleconstatatie van de eerste geklokte duif in elke categorie, zal de duif één seconde nà de
eerstvolgende controlebestatiging van de tweede geklokte duif in dezelfde categorie worden geklasseerd. Indien
deze nalatigheid meerdere duiven betreft, zullen deze, na de eerstvolgende controlebestatiging, geklasseerd
worden, van seconde tot seconde, in volgorde van bestatiging.
Indien geen controlebestatiging van de tweede geklokte duif per categorie wordt geen enkele controle werd
uitgevoerd zal deze bestatiging zullen alle bestatigingen worden geannuleerd. De verplichte termijn voor controle
vervalt voor de gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin
deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde controle niet kan
uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en
goedgekeurd. De controle dient echter wel te geschieden binnen een termijn van 2 uren vanaf het officiële uur van
bestatiging (in u, min, sec).
Indien het elektronisch systeem faalt en er bij de inkorving slechts één gummi werd aangebracht, wordt de gummi
gebruikt bij wijze van 1ste bestatiging. De chip moet bestatigd worden ter controle (in een potje of rechtstreeks in
functie van het type van de gebruikte chip). Deze beschadigde chip zal, na het lichten van het toestel, moeten
bewaard worden door de vereniging tot het einde van het lopende vluchtseizoen.
Indien de controle niet tijdig wordt geklokt, moet de duif worden geklasseerd op de bestatiging van de controle.
Indien het elektronisch systeem werkt en de duif werd normaal elektronisch geconstateerd, doch de duif komt thuis
zonder gummi, dan kan de betreffende chip in een mechanisch toestel geconstateerd worden als
controlebestatiging.
De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van bestatiging.
Deze voorschriften zijn slechts minimaal. De inrichters zijn bevoegd om ze nog strenger te maken, bvb. door de
verplichting al de duiven te controleren. Deze voorschriften dienen evenwel ter goedkeuring te worden voorgelegd
aan het nationaal sportcomité in het vooruitzicht van zijn jaarlijkse vergadering.
Voor internationale, nationale, interprovinciale en provinciale vluchten is het gebruik van klokken die het uur van
bestatiging aangeven met een prik van een naald verboden, zowel hoofdtoestel als controletoestel.
Voor internationale en nationale vluchten zijn enkel elektronische systemen en QUARTZ-toestellen toegestaan als
hoofdklok (Quartz-toestellen eveneens als controleklok ).
Controle bestatigingen mogen, op eigen risico, in goedgekeurde mechanische toestellen gebeuren; deze kunnen
evenwel NOOIT in aanmerking worden genomen bij defect van de hoofdklok.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van huidig artikel blijft artikel 68 NSR van toepassing en is prioritair.
Art. 101 - aanmeldingen
Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de nationale fondwedvluchten dienen alle geklokte
volgende duiven verplicht te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een
door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform:
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 10 15 minuten vanaf het officiële uur
van bestatiging (in u, min, sec)
- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 30 minuten vanaf het officiële uur
van bestatiging (in u, min, sec)
- vanaf de derde geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële
uur van bestatiging (in u, min, sec)
Voor de nationale fondwedvluchten en de internationale grote fondwedvluchten dienen alle geklokte duiven
verplichtend te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB
aanvaard aanmeldingsplatform:

➢ de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur
van bestatiging (in u, min, sec)
➢ vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het
officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
Deze De meldingen voor de grote halve-fond wedvluchten zullen het juiste nummer van de identiteitsring (7 cijfers
+ 2 cijfers van het jaartal) gummiring (4 cijfers), het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u,
min, sec), het eventueel vleugelmerk en de naam van de liefhebber vermelden. Wanneer het uur van klokken niet
wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1
minuut. Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden
gedeklasseerd.

Deze De meldingen voor de nationale fondwedvluchten en de internationale grote fond wedvluchten zullen het
juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u, min,
sec), het eventueel vleugelmerk en de naam van de liefhebber vermelden. Wanneer het uur van klokken niet wordt
vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut.
Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd.
Wanneer de respectievelijke termijnen van 10 15 minuten (voor de eerste duif per categorie voor de grote halvefondwedvluchten), 15 minuten (voor de eerste duif per categorie voor de nationale fond en de internationale
grote fondwedvluchten en voor de tweede duif per categorie voor de nationale grote halve-fondwedvluchten) of
30 minuten (voor alle andere duiven) worden overschreden, zal 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.
De verplichte termijnen voor het aanmelden, zoals vermeld in § 1, § 2 & § 3 van huidig artikel, vervallen voor de
gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin deze laatste
bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde aanmelding niet kan uitvoeren,
heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd. De
aanmelding dient echter wel te geschieden binnen een termijn van 2 uren vanaf het officiële uur van bestatiging (in
u, min, sec).
Al de inkorvingsburelen zullen verplichtend en onmiddellijk de eerste aanmelding via een communicatiemiddel
mededelen aan de nationale inrichter. Het eerste blad van de aanmeldingen (conform aan het model van de
inrichter), zal onmiddellijk per fax of ander digitaal communicatiemiddel worden overgemaakt aan de inrichter.
Deze verplichting geldt niet indien een door de KBDB erkend aanmeldingsplatform wordt gebruikt. De deelnemers
zullen de voorschriften die door de nationale inrichters werden uitgevaardigd, stipt naleven op straf van het
verbeurd verklaren van hun inzetten, ten voordele van de wedvlucht. De formaliteiten van aanmelden en
controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van bestatiging.
Tekst boven art. 105
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 31.10.2019.
Art. 105
•
•

§2

Internetverkopingen: schrappen van de administratieve verplichtingen
Openbare verkopingen: de overschrijvingen dienen verplichtend te worden betaald door de verkoper
VOOR de datum van de verkoop

De leden van de KBDB die wensen duiven openbaar of op internet te verkopen, dienen hiertoe door de KBDB
gemachtigd te worden.
Om die toelating te bekomen dient de verkoper bij de KBDB een formulier aan te vragen (beschikbaar op de KBDBwebsite). Bedoeld formulier voor de openbare verkoop zal volledig ingevuld en ondertekend aan de KBDB worden
teruggezonden : minstens 25 dagen vóór de verkoop zo het oude en/of jonge duiven betreft en minstens 15 dagen
vóór de verkoop zo het gaat om late jonge duiven.
§ 10
De liefhebber die duiven verkoopt op het hok of via internet zal, binnen de termijn voorzien in §3, de ringnummers
meedelen aan de KBDB via de door de KBDB ter beschikking gestelde formulieren (beschikbaar op de KBDBwebsite).
Ingeval van verkoop via internet zal hij tevens de website meedelen waarop deze duiven worden verkocht, alsook
de periode binnen dewelke de verkoop zal plaatsvinden op de website.
§ 12
De verkoper is verplicht om vóór de datum van de verkoop de kosten voor het overschrijven van de te koop
gestelde duiven te vereffenen. Er wordt aan de verkoper ten stelligste aangeraden om, uiterlijk 15 dagen na de
verkoop en op zijn kosten de verkochte duiven te laten overschrijven op naam en adres van de nieuwe eigenaar(s).
De verplichting de duiven, drager van ringen van een buitenlandse federatie, over te schrijven blijft van kracht
(art.112§5).
§ 13
Voor de verkopingen via internet en op het hok zal de liefhebber een lijst, met vermelding van de identiteit der
kopers van de duiven, overmaken aan zijn respectievelijke PE/SPE, dit binnen de 15 dagen na het beëindigen van
de verkoop.

Bijlage punt 9B Dopingreglement

Voorstel tot wijziging aan het DOPINGREGLEMENT
Art. 6 § 2
De analyse van genomen monsters zal geschieden door een door de KBDB erkend labo.
De lijst met de door de KBDB goedgekeurde laboratoria voor de strijd tegen doping wordt gepubliceerd op de
website van de KBDB en in het Bondsblad.
Voor het tegenonderzoek kan enkel een beroep gedaan worden op het erkende laboratorium waar de positieve
analyse werd vastgesteld.

Bijlage NAV punt 9c Plichtenleer
4.1.Voorlopige maatregelen
Wanneer een mandataris het voorwerp uitmaakt van vervolgingen voor scheidsrechterlijke rechtscolleges of voor de raad van
beheer en bestuur van de KBDB, kan de nationale algemene vergadering tijdens zijn vervolging een voorlopige
schorsingsmaatregel nemen conform de in onderhavig artikel vastgelegde procedure.
Behalve wanneer ze de klacht klaarblijkelijk als onontvankelijk en niet gegrond kan worden beschouwd, nodigt de nationale
algemene vergadering binnen de kortst mogelijke termijn de nationale juridische raadgever uit om een beperkte
onderzoekscommissie samen te stellen bestaande uit drie leden (waaronder minstens één van de nationale juridische raadgevers).
Deze commissie onderzoekt of er ernstige en zwaarwichtige aanwijzingen zijn van schuld.

Bijlage NAV punt 9d Duivenliefhebberswetboek
Art. 6.
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 raadgever, 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 raadgever en voor advies worden overgemaakt aan de
betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen
Art. 8.
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 raadgever, 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 raadgever en voor advies worden overgemaakt aan de
betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen.
Art. 11.
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 raadgever, 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 raadgever en voor advies worden overgemaakt aan de
betrokken PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen
Art. 13.
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 raadgever, 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 raadgever en voor advies worden overgemaakt aan de betrokken PE/SPE.
De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen.

Art. 15.
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 raadgever, 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 raadgever en voor advies worden overgemaakt aan de betrokken
PE/SPE. De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen.
Art. 16.
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 raadgever, 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 raadgever en voor advies worden overgemaakt aan de betrokken PE/SPE.
De PE/SPE kunnen op dezelfde manier een kandidatuur indienen.
Art. 86.
…
De beslissingen in burgerlijke- en strafzaken die in kracht van gewijsde zijn getreden en waarvan de opgelegde procedurekosten
niet binnen de door de Kamer opgelegde termijn werden betaald, zullen voor de overtreder een schorsing van onbepaalde duur
inhouden en dit tot de procedurekosten werden vereffend. Betrokkene(n) zal(zullen) worden opgeroepen door de nationale raad
van beheer en bestuur teneinde zijn(hun) verweermiddelen voor te dragen. Deze raad betekent, desgevallend na het betreffende lid
te hebben gehoord, zo spoedig mogelijk zijn gemotiveerde beslissing aan betrokkene(n). Deze schorsing zal eveneens worden
gepubliceerd in het bondsblad en/of op de KBDB-website. Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven door de nationale raad
van beheer en bestuur nadat betrokkene een schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend.
Deze publicatie mag niets anders omvatten dan:
a) naam, voornaam en adres van de liefhebber (of het lid) of de naam en de zetel van de duivenliefhebbersvereniging;

b) de vermelding van de opgelegde straf en aanduiding van de desbetreffende artikels, met uitzondering evenwel van elk ten
laste gelegd feit of van welke motivering van de straf ook;
c) datum waarop de straf begin van uitwerking (kreeg of) krijgt.
Art. 146.
Alvorens uitspraak te doen zal de nationale voorzitter het gemotiveerd advies inwinnen van de nationale juridische raadgever
evenals van de bestuursraad van de PE/SPE.
Art. 149
…
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 raadgever.

Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2020
Grote halve-fond

Fond

Grote Fond

16/05/2020 1 provinciale vlucht per provincie
23/05/2020 Bourges I (oude + jaarlingen)
30/05/2020 Issoudun I (oude + jaarlingen)
6/06/2020 Châteauroux I (oude + jaarlingen)

450
km
475
km
500
km

13/06/2020 1 provinciale vlucht per provincie

Limoges I (oude)
Valence (oude)

640
km
670
km

Cahors (oude)

750 km

Brive (oude + jaarlingen)

670
km

19/06/2020

Pau (oude)

20/06/2020 Argenton I (oude + jaarlingen)

525
km

Agen (oude +
jaarlingen)

26/06/2020
27/06/2020 Châteauroux II (oude + jaarlingen)

500
km

Montélimar (oude +
jaarlingen)

700
km

525
km

Limoges II (oude +
jaarlingen)

640
km

3/07/2020

Barcelona (oude)

4/07/2020 Guéret (oude + jaarlingen)

St Vincent (oude +
jaarlingen)

10/07/2020
Aurillac (oude +
jaarlingen)

11/07/2020 1 provinciale vlucht per provincie

680
km

17/07/2020

Marseille (oude)

18/07/2020 La Souterraine I (oude + jaarlingen)

560
km

Jarnac (oude + jaarlingen)

650
km

1 provinciale vlucht per provincie (jonge
duiven)
Narbonne (oude +
jaarlingen)

24/07/2020
25/07/2020 Châteauroux III (oude + jaarlingen)

500
km

Souillac (oude +
jaarlingen)

700
km

Tulle (oude + jaarlingen)

630
km

1 provinciale vlucht per provincie (jonge
duiven)
31/07/2020

Perpignan (oude)

1/08/2020 Bourges II (oude + jaarlingen + jonge)

450
km

8/08/2020 1 provinciale vlucht per provincie
15/08/2020 Châteauroux IV (oude/jaarlingen + jonge)
22/08/2020 Argenton II (oude/jaarlingen + jonge)
29/08/2020

La Souterraine II (oude/jaarlingen +
jonge)

5/09/2020 Châteauroux V (oude/jaarlingen + jonge)
CATEGORIEEN

500
km
525
km
560
km
500
km

Oude + Jaarlingen = 2 aparte wedstrijden nl. 1 voor oude duiven en 1 voor jaarlingen
Oude/Jaarlingen = 1 wedvlucht voor oude duiven EN jaarlingen samen

