
 
BUITENGEWONE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 2020 

 
vrijdag 14 februari 2020 om 10u00, 

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

DEFINITIEVE  DAGORDE 
 

 

 

1. Wijzigingen aan de STATUTEN  

 
Art. 15 voorlaatste § 

Voor hokken gelegen op een zelfde domein mogen de liefhebbers afzonderlijk aangesloten zijn, voor zover de 

hokken duidelijk gescheiden zijn en met aangifte van de werkelijke bevolking van ieder hok. De duiven van deze 

hokken mogen in de loop van het jaar NIET onderling worden geruild. Een overzicht van de situatie van de 

verschillende hokken zal als bijlage bij de verschillende hoklijsten worden gevoegd. 

Het voorstel wordt aanvaard. 

 

Art. 22 § 3 – voorstel van de SPE Luik/Namen/Luxemburg – aanwezigheid van de leden van het NSC op 

de NAV  

Worden uitsluitend toegelaten om aanwezig te zijn op de nationale algemene vergadering: 

- de nationale mandatarissen aangeduid door de mandatarissen van de PE/SPE; 

- de ereleden en verdienstelijke leden met raadgevende stem; 

- de speciaal hiertoe uitgenodigde leden van de pers evenals de leden van het nationaal 

sportcomité (als waarnemers); 

- het betrokken administratief personeel. 

Het voorstel wordt niet aanvaard. 

 

Art. 26 – toevoeging van volgende onverenigbaarheden: 

1- Ieder persoon die deel uitmaakt van een comité dewelke wedstrijden inricht die onder de bevoegdheid 

van het Nationaal Sportcomité vallen in de zin van artikel 12 van het NSR; 

Het voorstel wordt niet aanvaard.   

 

2- behalve naar behoren gemotiveerde gevallen van overmacht, een mandataris die tijdens een vorig 

mandaat ontslag heeft genomen; 

Het voorstel wordt aanvaard. 

 

 

Art. 35  

voorstel geformuleerd door de Buitengewone Algemene Vergadering van de PE Vlaams-Brabant – 

14/01/2020  

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur kan uitsluitend, mits duidelijke motivering en op verzoek van 2/3 

van de leden van de Nationale Algemene Vergadering, de toepassing van een door een comité van de PE/SPE 



getroffen beslissingen, die in strijd zijn met de regelmatig aangenomen Statuten en reglementen of 

beslissingen getroffen door de Nationale Algemene Vergadering, voor onbepaalde tijd schorsen. 

Het voorstel wordt niet aanvaard 
 

 

 

Inlichtingen aangaande de reglementering 
 

Art. 34  
 
…. 
Genoemde raad is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden te verrichten die niet formeel door de 

wet of de statuten aan de nationale algemene vergadering zijn voorbehouden. 

De nationale raad van beheer en bestuur kan onder meer onderhandelen, daden en minnelijke schikkingen 

aangaan, alle onroerende goederen verkrijgen, vervreemden of ruilen, alle leningen opnemen, alle waarborgen en 

hypotheken toestaan, alle opheffingen verlenen met afstand van voorrecht, hypotheekrecht en ontbindende 

vordering, dit alles zowel vóór als na betaling. De raad kan afstand doen van alle inbeslagneming of bevel tot 

betaling, opheffing verlenen van hun overschrijvingen; mag de hypotheekbewaarder vrijstellen de inschrijving 

ambtshalve te doen; mag alle overdrachten, afstanden of bevoegdheidsoverdrachten, met of zonder waarborgen, 

doen of aanvaarden.  

De opsomming die voorafgaat is niet beperkend. 

 
De heren Cuypers Jef  et Tison Didier zin bevestigd in hun functie als woordvoerder van de KBDB. 

 

 
 

 
 
 

EERSTE STATUTAIRE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 2020 
 
 

voorgeschreven bij artikel 23 van de statuten, 
op vrijdag 14.02.2020 om 10u00, 

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

DEFINITIEVE DAGORDE 
 

1. Goedkeuring van de beslissingen van de statutaire en buitengewone nationale algemene 

vergadering van 23.10.2019  

 

2. PLICHTENLEER (zonder PERS) 

Klacht van de heer Chris De Schacht t/ de heer Dany Vandenberghe   

 

3. Goedkeuring van de rekeningen 2018-2019  

De rekeningen 2018-2019 worden goedgekeurd. 

 

4. Stemming van de begroting 2019-2020  

De begroting 2019-2020 wordt goedgekeurd 

 

5. Vaststelling van de diverse bijdragen voor het jaar 2021 (zie lager) 



De bijdragen 2021 worden goedgekeurd 

 

 

6. Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de 

KBDB-kamers. 

De borgtochten en de forfaitaire bedragen 2021 worden goedgekeurd 

 

7. Onderzoek van de verslagen van: 

a) de nationale raad van beheer en bestuur  

b) financieel  

c) censoren   

De verslagen worden goedgekeurd. 

 

8. Goedkeuring van de beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE  

De verslagen worden goedgekeurd 

 

9. Mededeling van het resultaat van het op basis van art. 35 van de Statuten geformuleerde 

verzoek m.b.t. de PE Vlaams-Brabant en gevolg verleend door de NRBB  

 

10. AUDIT  

 

11. Voorstellen tot uitsluiting en aanvragen tot opheffing van uitsluiting en tot het verlenen van 

eerherstel. 

Er werden geen voorstellen geformuleerd 

 

12. BENOEMINGEN / ONTSLAG  

a) Nationale en/of provinciale mandaten 

- De heer Bruno RENAUX  wordt als ontslagnemend beschouwd in overeenstemming 

met art. 25 van de Statuten (SPE – sector 3 Luxemburg) 

- Ontslag van de heer Thierry DEFRENE uit zijn provinciaal en nationaal mandaat (SPE- 

sector 2 Namen) 

- Benoeming lid nationaal sportcomité 

*de heer Daniel CLEMENT ter vervanging van de heer Thierry DEFRENE (SPE – 

sector 2 Namen) 

- Benoeming lid nationale promotiecommissie   

*mevrouw Francine LAGEOT ter vervanging van de heer Daniel CLEMENT (SPE 

Luik-Namen-Luxemburg)  

-  Benoeming van de heer Eddy CLAESKENS ter vervanging van de heer Gerd SCHOTSMANS 

(PE Vlaams-Brabant) 

De ontslagen worden aanvaard en de benoemingen worden goedgekeurd 

b) Verdienstelijk lid 

- Aanvraag PE Oost-Vlaanderen om de titel van verdienstelijk lid toe te kennen aan de 

heer Mark DE BACKER  

De benoeming wordt goedgekeurd 



 

 

13. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen (zie lager) : 

a) Nationaal Sportreglement  

Art.12§3, 8§3, 10§2 & 3, 101§1, 103§1, 78 & 79  

b) Dopingreglement  
c) Huishoudelijk Reglement   

Art.19 

d) Plichtenleer van de KBDB-mandatarissen 
Art.4-2  

 
14. Organisatie van het komende vluchtseizoen en vaststelling van de criteria van de nationale 

kampioenschappen. 

De criteria van de nationale kampioenschappen worden onderzocht tijdens de volgende 

Nationale Algemene Vergadering. 

  

 

 

Bijlage punt 5 definitieve dagorde NAV 14/02/2020 

 

 

 B I J D R A G E N  2021 
  

€     25,00 voor de liefhebbers 

Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt 25 EURO voor het  

eerste lid en 10 EURO voor elk bijkomend lid. 

 

€     25,00 voor de aansluitingsbijdragen voorzien door art.9 van de Statuten 

 

€   100,00 voor de vergezellers 

 

€     50,00 voor de hulpvergezellers 

 

€   200,00 voor de vervoerfirma’s die geen vergezellersagentschap zijn 

 

€   250,00 300,00 voor de vergezellersagentschappen rechtgevend op een eerste kaart 

(wordt als agentschap beschouwd de vergezeller of vergezellers die duiven 

meenemen van een ganse streek) 

 

€     50,00 voor de vrachtvervoerders (degenen die duiven in opdracht van de 

vergezellers ophalen en naar een centraal punt vervoeren en geen 

vergezellersvergunning bezitten) 

 

€     25,00 voor de regelaars niet-liefhebbers 

 

€     25,00 voor de secretarissen niet-liefhebbers 

 

€     70,00 100,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders duivenliefhebbers 

 



€     70,00 100,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders niet-duivenliefhebbers 

 

€   120,00 voor de oproepers en voor de opstellers van de prijzenlijsten voor openbare 

duivenverkopingen (vermeerderd met € 25,00 per openbare verkoping) 

 

€   100,00 voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen en de bijdrage rangschikkers 

 

€   100,00 voor de privé-lokalen  

 

€   100,00 voor de provinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

 

€   120,00 voor de interprovinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

 

€   500,00 voor de nationale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

 

€   600,00 voor de internationale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

 

 

 
 

 

 

 

Bijlage punt 13a definitieve dagorde NAV 14/02/2020 

 
Voorstellen tot eventuele wijzigingen aan het NSR 
 

3.1 aanduiding inkorvingsburelen (inter)nationale wedvluchten 

Art. 12 § 3 van het NSR 

De inkorvingslokalen voor deze wedvluchten worden aangeduid door het nationaal sportcomité op voorstel van 

de nationale inrichters en na advies vanwege de betrokken PE/SPE. 

3.2 beperking van het aantal verticale dubbelingen & verplichte dubbeling PE/SPE op de (inter)nationale 

wedvluchten en automatische klassering in de PE/SPE alwaar het duivenhok van de liefhebber zich 

bevindt zelfs indien in een andere PE/SPE wordt ingekorfd 

Het voorstel wordt aanvaard 

 

Art. 8 § 3 van het NSR 

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 Het maximumbedrag voor elk van deze 

dubbelingen wordt beperkt tot:  

- Lokaal (verplichtend): 0,25 EURO/duif werkingskosten 

- PE (verplichtend): 0,25 EURO/duif  

- ALLE andere dubbelingen (VRIJE dubbelingen): maximum 0,25 EURO/duif 

Het voorstel wordt aanvaard 

 

Art. 10 § 2 van het NSR  

In geen enkel geval kan de inschrijving tot die dubbeling(en) aan de liefhebbers of inkorvende verenigingen 

worden opgelegd met uitzondering van volgende dubbelingen: 

voor de internationale vluchten: de nationale dubbeling, de dubbeling PE/SPE en de lokale dubbeling 
voor de nationale vluchten: de zonale dubbeling, de dubbeling PE/SPE en de lokale dubbeling 



Het voorstel wordt aanvaard 
 

Art. 10 § 3 van het NSR 

De liefhebbers worden automatisch geklasseerd in de dubbeling PE/SPE alwaar hun duivenhok zich bevindt ook 

al worden de duiven ingekorfd in een andere PE/SPE. , behalve 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 PE/SPE behoort, opgenomen worden in de dubbeling van de PE/SPE waartoe deze 

deelgemeente sportief behoort.  

Het voorstel wordt aanvaard 

 

 

3.3 voorstel tot wijziging van art. 101  § 1 van het NSR (aanmeldingen nationale grote halve-fond 

wedvluchten) ingediend door de PE Oost-Vlaanderen 

Art. 101 § 1 van het NSR 

Voor de nationale grote halve-fond en 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) 

in plaats van 

Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten 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 minuten vanaf 
het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)  

➢ de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 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) 

Het voorstel wordt aanvaard 

 

 

3.4 voorstel tot wijziging van art. 103 § 1 van het NSR (beslissing declassering op nationale wedvluchten) 

 

Art. 103 § 1 van het NSR 

Voor nationale wedvluchten wordt elke beslissing om een duif of een liefhebber te declasseren genomen door het 
inkorvingslokaal. Deze laatste dient binnen de 48 uur de inrichter en de nationale ondervoorzitter, bevoegd voor 
de sportieve aangelegenheden, te verwittigen. Bij ontstentenis van actie door het inkorvingsbureel, voor wat 
betreft de toepassing van art. 98 & 101 van het NSR, kan de beslissing om een duif of een liefhebber te 
declasseren worden genomen door de leden van de nationale raad van beheer en bestuur. Inkorvingslokalen 
die de in het NSR opgelegde regels niet strikt toepassen, kunnen  door de nationale raad van beheer en bestuur, 
na het hoofdbestuur van het desbetreffende inkorvingslokaal te hebben gehoord,  onmiddellijk worden geschrapt 
als inkorvingslokaal van (inter)nationale wedvluchten.  
Het voorstel wordt aanvaard 
 
 
3.5 voorstel tot wijziging aan art. 78 & 79 van het NSR, ingediend door de nationale klokkencommissie 
Art. 78 van het NSR 



Wanneer bij het binnenbrengen van de duivenklokken, de regelaar tijdens de opnemingen van het uurverschil of 

het openen vaststelt dat een apparaat niet meer in normale staat is, zal hij dit aan de liefhebber of aan zijn 

afgevaardigde, wanneer deze tegenwoordig is, doen opmerken en zal hij de ronde schijf of de constateringsband 

doen medeondertekenen bij iedere aanwijzing van niet normale staat. 

 

In dit geval heeft de liefhebber het recht het toestel te doen verzegelen.  Het verzegelen geschiedt bij middel van 

een veiligheidsband, ondertekend door de twee partijen.  Het toestel wordt voor onderzoek overgemaakt aan de 

zetel van de PE/SPE. 

 

Indien de liefhebber of zijn afgevaardigde niet tegenwoordig is bij de vaststelling, wordt hij geacht aan de 

inrichter volmacht te verlenen om het onderzoek verder door te zetten. 

Indien onregelmatigheden aan duivenklokken worden vastgesteld, zal de regelaar onmiddellijk zijn 

bestuurscomité verwittigen en twee getuigen roepen om het toestel te verzegelen. 

 

Deze toestellen zullen, vergezeld van een gedetailleerd verslag, ten spoedigste aan de betrokken PE/SPE worden 

bezorgd. 

 

Indien de werking van een manuele klok of een elektronisch systeem een grondig onderzoek vereist, dient 

de liefhebber/vereniging verplichtend contact op te nemen met één van de mandatarissen van zijn 

PE/SPE. Deze laatste heeft de verplichting om onmiddellijk contact op te nemen met de Nationale 

Adviesraad voor mechanische klokken/elektronische constatatiesystemen. Het toestel blijft onaangeroerd 

en ongeopend tot op het ogenblik dat het wordt overhandigd aan de bevoegde Adviesraad. Indien deze 

procedure niet wordt gevolgd zal de bewuste mandataris verantwoordelijk worden gesteld. 

 

Bij een vastgesteld in gebreke zijn van een liefhebber en ongeacht de eventuele sancties, worden zijn inleggelden 

in beslag genomen ten bate van de wedvlucht, onverminderd de gebeurlijke betaling van de herstellingskosten 

aan het toestel. 

Het voorstel wordt aanvaard 

 

Art. 79 van het NSR 
De huurder van een toestel zal zich steeds vergewissen of het toestel in goede staat verkeert. De liefhebber is 

verantwoordelijk voor het verlies van of de schade aan de toestellen die aan zijn zorgen werden toevertrouwd. 

Bij het falen van een toestel (manuele klok of elektronisch systeem), eigendom van de liefhebber of van de 

vereniging, is de liefhebber verantwoordelijk tenzij kan worden aangetoond dat het falen van het toestel te 

wijten is aan een derde persoon. 

Het voorstel wordt aanvaard 

 
 

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

 

 
Bijlage punt 13b, c & d dagorde NAV 14/02/2020 

 
Voorstellen wijzigingen aan de reglementen 

 

b) DOPINGREGLEMENT 
Aanpassing van de tekst en wijziging van de aanduiding van het bevoegde laboratorium voor 2020 tot 2023 

(CER Groupe Marloie) en van de plaats van onderzoek van de monsters (België). 

Het voorstel wordt aanvaard 

 

 
 

c) HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Art. 19 - in overeenstemming brengen van de Franstalige tekst met de Nederlandstalige tekst 

Tous les mandataires élus au sein d’une EP ou EPR forment le comité de cette entité. 

 

Le comité de l’EP/EPR est chargé de : 



- l'application des Statuts et Règlements de la RFCB; 
- veiller à l'exécution des décisions de la RFCB; 
- l'application des décisions du Comité Sportif National; 
- le règlement de toutes les autres affaires sportives de l’entité pour autant que l’Assemblée 

Générale de l’EP/EPR lui en ait accordé mandat; 
- l'accord ou le refus aux sociétés des autorisations d'organisation de concours ou expositions 

ou ventes; 
- la communication de ses décisions au Conseil d’Administration et de Gestion National mais 

également la  motivation de son refus chaque fois que ce Conseil  lui en fera la demande; 
- l'élaboration de son calendrier sportif et du règlement qui fixe la pratique du sport 

colombophile dans son EP/EPR. Ce Règlement doit être soumis et approuvé par le Conseil 
d’Administration et de Gestion National.  Il ne peut être en contradiction avec le  Règlement 
Sportif National; 

- l'exécution des décisions du Conseil d’Administration et de Gestion National et de leur 
assemblée générale d’EP/EPR 

- l'organisation et la réglementation dans le cadre des règlements nationaux des Chambres; 
- l'examen des Statuts et Règlements des sociétés de l’entité en vue de leur concordance avec 

les règlements  nationaux ; 
- l’examen des statuts des groupements autorisés à organiser des concours locaux, régionaux, 

provinciaux et interprovinciaux de grand demi-fond.  
Het voorstel wordt aanvaard 

 

 

d) PLICHTENLEER VAN DE KBDB-MANDATARISSEN 
Punt 4.2  

Iedere inbreuk op onderhavige codex zal door de nationale algemene vergadering, gevat door elke vereniging, 

mandataris of orgaan dat er belang bij heeft, worden onderzocht.  Deze bevoegdheid werd hen speciaal 

verleend door art. 23 van de statuten. 

Het voorstel wordt aanvaard 

 

 

 

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

 

  


