1.1

1.2

Inleiding
Art. 1.
Bij toepassing van de statuten van de KBDB wordt een verzoeningskamer ingesteld in elk van de PE/SPE van de
KBDB
Eén Kamer van eerste aanleg wordt ingesteld in elk van de twee landsgedeelten van het land, zijnde enerzijds
een Nederlandstalige en anderzijds een Franstalige Kamer.
Een tweetalige Kamer van beroep wordt ingesteld voor alle zaken waarvoor beroep werd aangevraagd.
Daarenboven en ten einde te voorzien in het behandelen van zaken die door de Kamer van cassatie werden
verbroken, wordt een tweede tweetalige Kamer van beroep ingesteld.
De Kamers van de KBDB zijn onbevoegd om kennis te nemen van de overtredingen op het reglement ter
beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij sportduiven. Dergelijke overtredingen behoren tot de
uitsluitende bevoegdheid van de nationale raad van beheer en bestuur.
Voor alle betwistingen betreffende een straf uitgesproken zowel door de scheidskamers van de KBDB als door
de van de nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB op basis van artikel 17 van de statuten, zijn enkel
de Rechtbanken van Brussel bevoegd.
Art. 2.
Een tweetalige Kamer van cassatie wordt ingesteld.
Art. 3. (NAV 24.10.2012)
De Kamers doen uitspraak in volle onafhankelijkheid. Evenwel zijn zij gehouden tot het toepassen van de
statuten en reglementen van de KBDB en van de gebruiken inzake duivensport die er geen afbreuk aan doen.

2.1
2.6

Eerste deel - Algemene bepalingen
Hoofdstuk I - Inrichting van de Kamers
Afdeling I - Samenstelling, zetel, benoeming der leden
1. Verzoeningskamers:
Art. 4.
Elke verzoeningskamer bestaat uit minimum drie leden van het comité van de PE/SPE.

2. Kamers van eerste aanleg:
Art. 5.
De Kamers van eerste aanleg zullen in het gebied van ieder landsgedeelte zetelen op de plaats door de voorzitter
van de Kamer aangeduid, na ruggespraak met de betrokken entiteit(en).
Art. 6. (NAV 24.02.2016 – 26.10.2018 – 23.10.2019)
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.
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 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. 7. (NAV 27.06.2012 – 25.02.2015)
De nationale raad van beheer en bestuur benoemt de leden van de Kamer van eerste aanleg uit de leden van de
KBDB die de vereiste bekwaamheden blijken te bezitten.
Licentiaten in de rechten, de houders van een diploma “Masters of laws” of van een hoger diploma in dit
vakgebied kunnen eveneens worden benoemd.
De uitzonderlijke gevallen zullen worden beslecht door de nationale raad van beheer en bestuur.
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Art. 8. (NAV 24.02.2016 – 26.10.2018 – 23.10.2019)
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.
Zij zullen nochtans de uitoefening van hun functie blijven waarnemen tot op de dag dat in hun vervanging, door
benoeming, is voorzien.
Het Openbaar Ministerie, dat kennis krijgt van alle strafzaken, is belast met de strafvordering en mag, op vraag
van de kamer, een advies geven in burgerlijke zaken.
Het Openbaar Ministerie beschikt over het recht tot instelling van beroep in dezelfde vormen en binnen dezelfde
termijnen als de partijen.
Wanneer één van de partijen beroep aantekent, beschikt het Openbaar Ministerie voor het instellen van zijn eigen
beroep, over een termijn van dertig dagen gerekend vanaf de betekening van het vonnis.
Art. 9.
De Kamer van eerste aanleg vergadert op bijeenroeping van het Openbaar Ministerie, op de plaats door de
voorzitter van de Kamer aangeduid, na ruggespraak met de betrokken PE/SPE.

3. Kamers van beroep:
Art. 10.
Er worden twee tweetalige Kamers van beroep ingesteld: de ene voor het behandelen van de zaken afkomstig uit
de Kamer van eerste aanleg en de andere voorzien voor de zaken die eventueel werden verbroken.
Art. 11. (NAV 24.02.2016 – 26.10.2018 – 23.10.2019)
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.
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.
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Art. 12. (NAV 27.06.2012 – 25.02.2015)
De nationale raad van beheer en bestuur benoemt de leden van de Kamers van beroep uit de leden van de KBDB
die de vereiste bekwaamheden blijken te bezitten.
Licentiaten in de rechten, de houders van een diploma “Masters of laws” of van een hoger diploma in dit
vakgebied kunnen eveneens worden benoemd.
De uitzonderlijke gevallen zullen worden beslecht door de nationale raad van beheer en bestuur.
Art. 13. (NAV 24.02.2016 – 26.10.2018 – 23.10.2019)
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.
Zij zullen nochtans de uitoefening van hun functie blijven waarnemen tot op de dag dat in hun vervanging, door
benoeming, is voorzien.
Het Openbaar Ministerie dat kennis krijgt van alle strafzaken, is belast met de strafvordering en mag, op vraag
van de kamer, een advies geven in burgerlijke zaken.
In strafzaken beschikt het over het recht tot voorziening in cassatie in dezelfde vormen en binnen dezelfde
termijnen als de partijen.
Wanneer één van de partijen zich in cassatie voorziet, beschikt het Openbaar Ministerie voor zijn eigen
voorziening, steeds over een termijn van dertig dagen nadat hij van de voorziening van de partij in kennis werd
gesteld.
Art. 14.
De Kamers van beroep vergaderen op bijeenroeping van het Openbaar Ministerie, op de plaats door de voorzitter
van de Kamer aangeduid, na ruggespraak met de betrokken entiteiten.

4. Kamer van cassatie:
Art. 15. (NAV 24.02.2016 - 26.10.2018 – 23.10.2019)
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.
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 kiest uit zijn midden een voorzitter en een 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 cassatierechters uit hun midden een lid als secretarisverslaggever aan, tenzij een
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.
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Art. 16. (NAV 24.02.2016 – 26.10.2018 – 23.10.2019)
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.
Zij zullen nochtans de uitoefening van hun functie blijven waarnemen tot op de dag dat in hun vervanging, door
benoeming, is voorzien.
Het Openbaar Ministerie is belast met de vordering in alle zaken voorzien bij artikel 34 en mag, op vraag van de
kamer, een advies geven in burgerlijke zaken.
Art. 17.
De zetel van de Kamer van cassatie wordt door de nationale raad van beheer en bestuur aangeduid.
Art. 18. (NAV 28.10.2015)
De Kamer van cassatie vergadert op bijeenroeping van haar voorzitter. De partijen worden voor de Kamer van
cassatie opgeroepen door de administratieve diensten van de KBDB.

5. Buitengewone bevoegdheid van de nationale raad van beheer en bestuur:
Art. 19.
Alle geschillen met een burgerlijk karakter tussen leden van de diverse organen van de KBDB, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van de nationale raad van beheer en bestuur. In geval van niet-verzoening zal de
nationale raad van beheer en bestuur een standpunt innemen en erover waken dat de nationale algemene
vergadering dit standpunt bekrachtigt (cfr art. 34 statuten).
Art. 20.
Met voorafgaandelijke toestemming van de nationale raad van beheer en bestuur mogen de Kamers zich laten
bijstaan door een deskundige.
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Afdeling II - Bevoegdheid, beraadslaging en beslissing.
1. Verzoeningskamers:
Art. 21.
De verzoeningskamers bezitten geen enkele dwangbevoegdheid en zijn in burgerlijke aangelegenheden bevoegd
evenals voor de geschillen voorzien door de artikels 130, 131 en 132 van huidig reglement.
Alle geschillen van burgerlijke aard die rijzen tussen verenigingen, verbonden of groeperingen, tussen
verenigingen, verbonden of groeperingen en liefhebbers of tussen liefhebbers onderling, worden
voorafgaandelijk onderworpen aan de verzoeningskamers. Het verzuim van de verzoeningsprocedure kan
ambtshalve worden opgeworpen door de Kamer van eerste aanleg waaraan een geschil wordt onderworpen.
De partijen echter, die voor de Kamer van eerste aanleg dit middel wensen in te roepen, zijn ertoe gehouden het
voor elk ander middel voor te dragen.
Art. 22.
De bevoegde verzoeningskamer is die van de plaats waar het feit, dat tot het geschil aanleiding heeft gegeven,
zich voordeed of bij niet mogelijke lokalisatie, die van de woonplaats van één van de verweerders of van de zetel
van de verwerende vereniging, verbond of groepering.
Voor de geschillen voorzien door de artikels 130, 131 & 132 van huidig reglement, is elke verzoeningskamer
bevoegd behalve degene waar één of meerdere mandatarissen van de entiteit betrokken zijn bij de verzoening.
In dit geval is de verzoeningskamer van een andere entiteit, bij voorrang met dezelfde voertaal, bevoegd. De
bevoegdheidsgeschillen worden door een onherroepelijke beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur
beslecht.
Zonder afbreuk te doen aan de beschikkingen voorzien door art. 83 § 8 van het nationaal sportreglement en
huidig artikel worden de sportieve zaken behandeld door de PE/SPE maar ook, naargelang het geval, door ofwel
de nationale raad van beheer en bestuur ofwel door een commissie die wordt voorgezeten door de nationale
ondervoorzitter bevoegd voor de sportieve aangelegenheden.
Art. 23.
De verzoeningskamers onderzoeken de geschillen in alle billijkheid.
Aan de partijen in persoon doen zij de voorstellen die zij nodig oordelen om aan de betwisting een einde te
maken.
Art. 24.
De verzoeningskamers maken voor elk geschil een proces-verbaal op ten blijke van de verzoening of nemen akte
van de niet-verzoening van de partijen.
Het proces-verbaal van verzoening zal het tot stand gekomen akkoord omschrijven. Het dient door de partijen en
door de leden van de verzoeningskamer te worden ondertekend.
Het bereikte akkoord is voor geen enkel beroep vatbaar en zal onmiddellijk worden uitgevoerd.
Art. 25.
In geval van niet-verzoening kunnen partijen het geschil onderwerpen aan de Kamer van eerste aanleg en dit
binnen een termijn van twee maanden.
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, als provisie voor de procedurekosten en dit op straffe van verval. Het bedrag
wordt jaarlijks door de eerste algemene vergadering van januari of februari bepaald.
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Wanneer het verzoek binnen de vooropgestelde termijn werd ingediend, zal de verzoeningskamer het origineel
dossier overmaken aan de nationale zetel die op zijn beurt het dossier overmaakt aan de voorzitter van de Kamer
van eerste aanleg.
In geval van intrekking van de klacht zal de borgsom verbeurd worden verklaard.

2. Kamers van eerste aanleg:
Art. 26.
De bevoegde Kamer is die van de plaats waar het feit dat de aanleiding tot het geschil of tot de vervolging was,
gelokaliseerd is of bij niet mogelijke lokalisatie, die van de woonplaats van één van de verweerders of
beklaagden of van de zetel van de verwerende vereniging, verbond of groepering.
De bevoegdheidsgeschillen worden door een beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur beslecht.
Art. 27.
In burgerlijke aangelegenheden spreken de Kamers zich uit door een scheidsrechterlijke beslissing.
De Kamers spreken zich tevens uit over de kosten, waarvan het minimumbedrag jaarlijks door de eerste
algemene vergadering van januari of februari wordt bepaald. Dit minimumbedrag kan door de Kamer worden
verhoogd met onvoorziene onkosten.
De uitspraak met betrekking tot de kosten is altijd uitvoerbaar bij voorraad.
Zij kunnen de kosten ten laste leggen van één van de partijen, ze verdelen of uitspraak doen zonder kosten.
In voorkomend geval zal de door de eiser gestorte borgtocht worden terugbetaald.
Het niet betalen van de kosten binnen de door de Kamer opgelegde termijn, brengt een schorsing van onbepaalde
duur met zich mede en dit tot de procedurekosten worden vereffend.
Art. 28.
De Kamers van eerste aanleg beslissen over de toe te passen straffen voor al de inbreuken op de statuten, de
nationale reglementen, de reglementen van de PE/SPE, op het duivenliefhebberswetboek en op de gebruikelijke
verplichtingen in de duivensport, met uitzondering evenwel van de straffen bepaald door het reglement ter
beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij sportduiven, dat tot de uitsluitende bevoegdheid van de
nationale raad van beheer en bestuur behoren, die erover oordeelt in eerste en laatste instantie.
Zij spreken straffen uit zoals voorzien in art. 99.
Art. 29. (A.V. 30.10.2004)
De Kamers kunnen slechts geldig zetelen, beraadslagen en een straf uitspreken indien tenminste drie van hun
leden telkenmale bij elk van deze verrichtingen aanwezig zijn.
Kunnen alleen hun stem uitbrengen: de leden die én gezeteld én beraadslaagd hebben.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de Kamer.
De vonnissen bevatten, op straffe van nietigheid, behalve de gronden en het beschikkend gedeelte:
1. de vermelding van de kamer die zetelt
2. de plaats van de uitspraak
3. de namen van de rechters en de secretarisverslaggever evenals hun handtekening
4. de datum
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Art. 30.
De benadeelde personen of de vertegenwoordigers van de benadeelde verenigingen, verbonden of groeperingen
kunnen de debatten in strafzaken volgen als burgerlijke partijen. Zij zullen hun eis tot schadeloosstelling doen
bij het openen van de debatten of na verhoor, zo zij als getuigen worden gehoord.
Hun eis wordt overwogen in dezelfde beslissing als die waarbij uitspraak wordt gedaan over de eventuele straf.
Art. 31.
De Kamer spreekt zich in strafzaken uit over de kosten, waarvan het bedrag jaarlijks door de eerste algemene
vergadering van januari of februari wordt bepaald. Dit minimumbedrag kan door de Kamer worden verhoogd
met onvoorziene kosten.
In beginsel legt zij de kosten ten laste van de beklaagde waartegen de straf wordt uitgesproken.
De uitspraak met betrekking tot de kosten is altijd uitvoerbaar bij voorraad.
Evenwel kan zij de kosten ten laste leggen van de burgerlijke partij zo deze eis ongegrond is of ze verdelen zo de
eis van de burgerlijke partij merkelijk overdreven blijkt te zijn.
Zij kan insgelijks uitspraak doen zonder kosten.
Het niet betalen van de kosten binnen de door de Kamer opgelegde termijn, brengt een schorsing van onbepaalde
duur met zich mede en dit tot de procedurekosten worden vereffend.

Kamers van beroep:
Art. 32.
De Kamers van beroep nemen kennis van alle beroepen die in burgerlijke en strafzaken werden ingesteld tegen
de beslissingen van de Kamers van eerste aanleg.
Zij nemen eveneens kennis van de geschillen die door de Kamer van cassatie naar hen werden verwezen.
Zij handhaven of wijzigen de hun voorgelegde beslissingen.
De Kamers van beroep zijn evenwel onbevoegd voor de toepassing van het reglement ter beteugeling van het
gebruik van verboden stoffen bij sportduiven dat tot de uitsluitende bevoegdheid van de nationale raad van
beheer en bestuur behoort, die erover oordeelt in eerste en laatste instantie.
Wanneer de Kamer van beroep na cassatie haar vonnis uitspreekt en een schorsing beslist, kan zij rekening
houden met de schorsingsperiode die de beklaagde reeds heeft ondergaan in deze zaak.
Art. 33.
De Kamer van beroep zetelt, beraadslaagt en beslist volgens de regels gesteld in de artikelen 27 tot 31.
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4. Kamer van cassatie:
Art. 34.
De Kamer van cassatie neemt kennis van de voorzieningen in cassatie tegen de beslissingen van de Kamer van
beroep, alsook van de verzoeken om herziening die, met betrekking tot in eerste aanleg en beroep uitgesproken
beslissingen, op grond van nieuwe feiten werden ingediend.
De Kamer van cassatie is evenwel onbevoegd voor de toepassing van het reglement ter beteugeling van het
gebruik van verboden stoffen bij sportduiven, dat tot de uitsluitende bevoegdheid van de nationale raad van
beheer en bestuur behoort. Deze reglementering voorziet geen enkele voorziening in cassatie.
Art. 35.
Met uitzondering van het onderzoek van de nieuwe feiten die tot staving van het verzoek om herziening worden
aangewend, is de Kamer van cassatie onbevoegd om kennis te nemen van de grond van de in burgerlijke en
strafzaken gerezen geschillen.
Zij neemt uitsluitend kennis van de schendingen of vergissingen inzake toepassing van de statuten en
reglementen, uitgevaardigd in de schoot van de KBDB
Art. 36.
De Kamer van cassatie kan de beslissingen in beroep niet wijzigen.
Zij kan slechts bij een gemotiveerde uitspraak de haar voorgelegde beslissingen bekrachtigen of casseren.
In dit laatste geval blijft geen enkele eventuele schorsing bestaan. Zij verwijst de zaak naar de andere Kamer van
beroep.
Art. 37.
In herzieningszaken casseert of handhaaft de Kamer van cassatie bij een gemotiveerde uitspraak de bestreden
beslissing, naargelang zij én het bestaan én het dienend karakter van de aangevoerde nieuwe feiten aanvaardt of
verwerpt.
Indien de Kamer in herzieningszaken de bestreden beslissing casseert blijft geen enkele eventuele schorsing
bestaan.
Zij verwijst de zaak naar de bevoegde Kamer van beroep.
Art. 38.
Ingeval de Kamer van cassatie vaststelt dat de Kamers van de KBDB onbevoegd zijn om over een zaak te
oordelen, verwijst zij de zaak naar het betrokken comité van de PE/SPE met opschorting van de uitspraak nopens
de kosten.
Art. 39.
De Kamer van cassatie kan slechts geldig zetelen, beraadslagen en beslissen, indien drie van haar leden
telkenmale bij elk dezer verrichtingen aanwezig zijn geweest.
Kunnen alleen hun stem uitbrengen: diegenen onder de leden die op elke zitting én gezeteld én beraadslaagd
hebben. Indien tijdens de procedure de samenstelling van de kamer wijzigt, dient de zaak “ab initio” hernomen te
worden op straffe van nietigheid. Betrokken partijen kunnen niet afwijken van dit recht op straffe van nietigheid
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. De Kamer van cassatie kan slechts beraadslagen en
beslissen, zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken, na het Openbaar Ministerie te hebben gehoord.
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5. Onverenigbaarheden:
Art. 40.
Met uitzondering van de bevoegdheid verleend aan de nationale raad van beheer en bestuur door het reglement
ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij sportduiven, bestaat er onverenigbaarheid tussen:
1. de functies van rechters op verschillende niveaus;
2. de functies van Openbaar Ministerie en die van rechter op alle niveaus;
3. de functie van rechter en lid van enig comité of commissie van de KBDB
4. de hoedanigheid van lid van enig comité van de KBDB en de uitoefening van een functie met betrekking tot
de
verdediging van een aangesloten lid voor de Kamer van eerste aanleg, beroep of cassatie.
De bestuursraad van de PE/SPE kan de bevoegdheden toegekend door onderhavig wetboek niet uitoefenen
wanneer een van de leden van zijn comité van de PE/SPE rechtstreeks betrokken is bij een geschil.
In dit geval zullen de bevoegdheden, naar keuze van het Openbaar Ministerie, worden waargenomen door de
bestuursraad van een andere entiteit, bij voorkeur van dezelfde taalrol.
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Afdeling III - Dagvaarding, verzet en uitstel
1. Dagvaarding:
Art. 41. (NAV 28.10.2015)
De dagvaarding voor om het even welke Kamer, met uitzondering evenwel van de verzoeningskamer, dient te
vermelden:
1. de datum waarop de dagvaarding is opgemaakt;
2. de naam, voornaam en woonplaats van de eiser in burgerlijke zaken;
3. de handtekening of de naamstempel van het Openbaar Ministerie, met uitzondering voor de Kamer van
Cassatie alwaar de partijen worden opgeroepen door de administratieve diensten van de KBDB,alsook de
vermelding van de bevoegde Kamer;
4. de naam, voornaam en woonplaats van de verweerder of van de gedagvaarde;
5. een bondige uiteenzetting van het voorwerp van de eis of van de vervolgingsgrond;
6. de datum van de beslissing waartegen beroep of cassatie is ingesteld, alsook de Kamer die ze heeft
uitgesproken, voor de Kamers van beroep en cassatie;
7. dag en uur van de verschijning en het adres waar de Kamer, die van het geschil kennis zal nemen, zetelt.
Art. 42.
De dagvaardingen geschieden bij aangetekende brief op de woon- of verblijfplaats van de partijen.
De klachtgever wordt er van geïnformeerd dat indien hij misbruik maakt van zijn recht om een zaak voor de
scheidskamers van de KBDB te brengen, hij kan worden bestraft tot het betalen van een schadevergoeding voor
tergend en roekeloos geding.
Art. 43.
De verenigingen, verbonden of groeperingen worden in de persoon van hun voorzitter gedagvaard of
desgevallend het hoofdbestuur indien zij beklaagde partij is.
De dagvaardingen worden aan zijn (hun) woonplaats toegezonden.
De voorzitter verschijnt persoonlijk of per bijzonder gemachtigde, deel uitmakende van het hoofdbestuur van de
betrokken vereniging, verbond of groepering.
Art. 44.
Een termijn van tien kalenderdagen dient te worden gelaten tussen de datum van de dagvaarding en de datum
van de verschijning.
De dagvaarding wordt geacht bij de geadresseerde toe te komen de eerste werkdag na de afgifte bij de post.
Indien de voorziene termijn niet geëerbiedigd werd, dienen de partijen dit op te werpen voor het sluiten der
debatten.

2. Verzet:
Art. 45.
De betichte die in strafzaken zonder aanvaardbare reden weigert te verschijnen voor de Kamers, wordt bij
verstek veroordeeld.
Zo één van de partijen in burgerlijke zaken niet verschijnt, kan de aanwezige partij verstek vorderen tegen de
afwezige partij.
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Art. 46.
De partij veroordeelt bij verstek, kan verzet aantekenen binnen de vijftien dagen nadat de beslissing haar bij
aangetekend schrijven werd betekend. Het verzet dient per aangetekend schrijven te worden gericht aan de
voorzitter van de PE/SPE. De partij die wegens onvoorziene omstandigheden het vonnis betekend per
aangetekend schrijven, slechts na de termijn voorzien voor de verzetsaantekening ontvangt, dient hiervan
melding te maken bij de indiening van het verzet. De bevoegde Kamer zal het verzet ontvankelijk of nietontvankelijk verklaren bij een beslissing uitgesproken op de eerste zitting waarop de zaak voorkomt.
De partij die verzet aantekende, zal worden gedagvaard om voor dezelfde Kamer te verschijnen.
Art. 47.
De Kamer verklaart het verzet voor ontvankelijk indien dit voldoet aan de vereiste voorwaarden en zal daarna
opnieuw ten gronde oordelen.

3. Uitstel:
Art. 48.
Zo de Kamer het nuttig of nodig oordeelt, kan zij de zaken verdagen tot een andere datum dan die vastgesteld in
de dagvaarding.
De mondelinge mededeling van die datum aan de partijen ter zitting, geldt als nieuwe dagvaarding.
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Afdeling IV - Procedure
1. Bijzondere procedure in burgerlijke zaken:
Art. 49.
Wanneer enig geschil van burgerlijke aard rijst tussen een liefhebber en een vereniging, verbond of groepering,
tussen liefhebbers, tussen verenigingen, verbonden of groeperingen, of tussen alle andere partijen ressorterende
onder de KBDB en bedoeld geschil betrekking heeft op de duivensport in de meest algemene zin, zijn de
betrokkenen ertoe gehouden dit geschil uitsluitend aanhangig te maken bij de Kamers. Zij moeten deze
beslissingen van de Scheidskamers aanvaarden overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 van de KBDBstatuten.
Art. 50.
De Kamers beschikken als billijkheidsgerecht, zonder te zijn gehouden tot andere formaliteiten dan die bepaald
in het duivenliefhebberswetboek.
Art. 51. (NAV 26.10.2016)
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. 52.
In spoedgevallen kan de bestuursraad van de PE/SPE, binnen de perken van haar bevoegdheid, de nodige
voorlopige maatregelen uitvaardigen tot vrijwaring van de bij het geding betrokken rechten. Zo het gaat om een
betwisting in verband met een prijs, kan bevel worden gegeven om de betwiste prijsuitdeling te verdagen tot op
het ogenblik dat dienaangaande definitief is beschikt.
Art. 53.
De partijen verschijnen in persoon voor het verzoeningsbureau.
Bij ernstige verhindering kunnen de partijen het houden van een nieuwe zitting vragen en mogen zich, in ieder
geval, laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigd lid van de KBDB, dat zijn volmacht zal voorleggen of
zich laten bijstaan door een advocaat.
Art. 54.
In geval van niet-verzoening kunnen partijen het geschil onderwerpen aan de kamer van eerste aanleg en dit
binnen een termijn van twee maanden. Het Openbaar Ministerie roept de partijen binnen de kortst mogelijke
termijn op voor de kamer van eerste aanleg, met inachtneming van de regels gesteld in dit wetboek.
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2. Bijzondere procedure in strafzaken:
Art. 55. (NAV 26.10.2018)
In strafzaken wordt iedere klacht zonder verwijl door de bestuursraad van de PE/SPE waar zij werd neergelegd,
ter kennis gebracht van het Openbaar Ministerie.
Het Openbaar Ministerie beslist over de opportuniteit van de vervolgingen.
Ingeval het Openbaar Ministerie geen vervolging instelt, beschikt de klachtgever over de mogelijkheid om de
zaak voor de Kamer van eerste aanleg te brengen, mits de storting van de borgsom. Deze storting dient
uitgevoerd te worden binnen de maand na de toezending van de beslissing van het Openbaar Ministerie gericht
aan de klachtgever.
Het bedrag wordt jaarlijks door de eerste algemene vergadering van januari of februari bepaald.
Het openbaar ministerie bij een Kamer kan ook ambtshalve om vervolging verzoeken voor elke disciplinaire fout
en waarvan hij kennis mocht krijgen langs een andere weg dan een klacht.
Art. 56. (NAV 24.10.2012)
Het Openbaar Ministerie doet het vooronderzoek van de klacht, doet nasporing, ondervraagt de beschuldigde,
verzamelt alle inlichtingen en getuigenissen, geeft opdracht tot hokbezoeken en beslagleggingen, of maakt
gebruik van alle andere middelen om de waarheid aan het licht te brengen. Hij kan zich laten bijstaan door een
raad van bestuur van een PE/SPE. Elke raad van bestuur van een PE/SPE is hiervoor bevoegd behalve degene
waar één of meerdere mandatarissen van de entiteit betrokken zijn in het dossier. In dit geval is de raad van
bestuur van een andere PE/SPE, bij voorrang met dezelfde voertaal, bevoegd. De bevoegdheidsgeschillen
worden door een onherroepelijke beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur beslecht.
Art. 57.
In flagrante en ernstige gevallen kan de bestuursraad van de PE/SPE, op vraag van het Openbaar Ministerie, de
nodige voorlopige maatregelen treffen met het oog op de bescherming van de materiële belangen van de
liefhebbers.
Alzo kan de raad van bestuur van de PE/SPE in overleg met het Openbaar Ministerie, aan elke verdachte het
verbod opleggen om op geen enkele wijze, al dan niet gratis, een overdracht te doen, van alle of een deel van zijn
duiven.
Indien de Kamers zich ten voordele van de verdachte zouden uitspreken, zal het verbod onmiddellijk opgeheven
worden door de KBDB
In diezelfde periode zal elke klassering in een kampioenschap en de uitbetaling van de daarbij behorende prijzen
opgeschort worden.
Art. 58. (NAV 26.10.2016)
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 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. 59.
In geval van bedrog, door de dader toegegeven door een ondertekende verklaring van zijnentwege, kan de
nationale raad van beheer en bestuur, op eenvoudig verzoek van welke belanghebbende ook, na de beklaagde te
hebben uitgenodigd gehoord te worden, indien hij nog niet werd gehoord door het comité van zijn PE/SPE, een
voorlopige schorsing uitspreken waardoor het voor de dader onmogelijk wordt om aan prijskampen deel te
nemen. Dit in afwachting van de behandeling ten gronde door de daartoe bevoegde organen.
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3. Gemeenschappelijke procedureregels:
Art. 60.
De Kamers en de partijen worden opgeroepen overeenkomstig de bepalingen in dit wetboek, met uitzondering
evenwel voor de verzoeningskamer.
Art. 61.
Wanneer het Openbaar Ministerie als aanklagende partij fungeert, zal deze in zijn persoon of zijn
plaatsvervanger worden opgeroepen.
Art. 62.
De zittingen zijn in principe openbaar. De toehoorders wonen de zittingen eerbiedig en stilzwijgend bij. Hij die
stoornis verwekt, kan door de voorzitter uit de zaal worden gezet.
Art. 63.
De partijen kunnen zich voor alle Kamers laten bijstaan door een advocaat, hetzij door een verdediger. Deze
laatste dient aangesloten lid van de KBDB te zijn en vooraf door de voorzitter van de Kamer worden
aangenomen.
Art. 64.
Voor de Kamers van eerste aanleg alsmede voor de Kamer van beroep kunnen de partijen getuigen laten horen.
Zij zullen zelf instaan voor de oproeping ervan.
De Kamer kan evenwel het aantal van die getuigenissen beperken, indien de bewijsgegevens in het dossier reeds
afdoend genoeg blijken te zijn.
Het verhoor van de getuigen afzonderlijk opgeroepen, heeft plaats in het bijzijn van de partijen en hun
verdediger die de voorzitter voorstellen kunnen doen in verband met nuttig geoordeelde vragen, te richten tot de
getuigen.
Art. 65.
Tijdens de debatten die over één of meer zittingen kunnen lopen, hoort de Kamer eerst het omstandig verslag
nopens het geschil, vervolgens de uitleg van de partijen en de getuigenissen welke gezamenlijk in een procesverbaal aan het dossier worden toegevoegd. Hierbij aansluitend de vordering in strafzaken of het eventueel
advies in burgerlijke zaken van het Openbaar Ministerie en tenslotte de eventuele eis en verdediging.
Art. 66.
Wanneer de debatten geëindigd zijn wordt over de zaak met gesloten deuren beraadslaagd onder de leden van de
Kamer.
In flagrante en ernstige gevallen kan verklaard worden dat de beslissing bij voorraad en niettegenstaande beroep,
geheel of gedeeltelijk uitvoerbaar is.
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Art. 67.
De beslissing in burgerlijke zaken of in strafzaken wordt vervolgens door de secretarisverslaggever medegedeeld
aan de partijen en de PE/SPE in eerste aanleg en in beroep en eveneens aan de nationale raad van beheer en
bestuur in cassatie. Het dossier wordt tegelijk teruggestuurd.
Art. 68.
De niet betaling van de door een Kamer opgelegde procedurekosten binnen de vooropgestelde termijn, zullen het
voorwerp uitmaken van intresten aan het wettelijk tarief.

4.Gemeenschappelijke procedureregels Kamer van beroep:
Art. 69.
Beroep tegen de beslissingen van eerste aanleg staat open aan de partijen in alle burgerlijke zaken en strafzaken
en aan het Openbaar Ministerie in strafzaken.
De partijen dienen hun beroep per aangetekend schrijven in te dienen bij de voorzitter van de PE/SPE binnen een
tijdsverloop van vijftien dagen, te rekenen vanaf de datum waarop hen de beslissing werd betekend per
aangetekend schrijven. Het beroep is niet ontvankelijk na verstrijken van voormelde termijn.
Wanneer één van de partijen beroep aantekent, beschikt het Openbaar Ministerie voor het instellen van zijn eigen
beroep, over een termijn van dertig dagen vanaf de betekening van het vonnis.
De partij die wegens onvoorziene omstandigheden het vonnis van de Kamer van eerste aanleg, betekent per
aangetekend schrijven, slechts na de termijn voorzien voor de beroepsinstelling ontvangt, dient hiervan melding
te maken bij de indiening van haar beroep. De Kamer van beroep zal het verzoek ontvankelijk of niet
ontvankelijk verklaren bij een beslissing uitgesproken op de eerste zitting waarop de zaak voorkomt.
Wanneer het beroep niet ontvankelijk is of door de Kamer niet ontvankelijk wordt verklaard, zal de beslissing
van de Kamer van eerste aanleg onherroepelijk zijn en door de partijen en de PE/SPE onmiddellijk worden
uitgevoerd.
Art. 70.
Iedere partij in hoger beroep kan te allen tijde van het geding incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die
in het geding zijn voor de Kamers van beroep, zelfs indien zij in het vonnis van de Kamer van eerste aanleg heeft
berust.
Het incidenteel beroep kan echter niet worden toegelaten wanneer het hoofdberoep nietig wordt verklaard of
laattijdig werd ingediend.
Art. 71. (NAV 23.10.2014)
De eisende partij in beroep, met uitzondering van het Openbaar Ministerie en het comité van de PE/SPE, zal
binnen vijftien dagen na haar beroepinstelling een borgtocht dienen te hebben betaald aan de PE/SPE als
provisie voor de procedurekosten en dit op straffe van verval. Het bedrag wordt jaarlijks door de eerste algemene
vergadering van januari of februari bepaald.
Wanneer een beroep binnen de termijn is ingediend, maakt de bestuursraad van de PE/SPE het origineel dossier
over aan de nationale zetel die op zijn beurt het dossier overmaakt aan de voorzitter van de Kamer van beroep.
Deze neemt voor de debatten dezelfde procedure in acht als die bepaald voor de Kamer van eerste aanleg.
Ingeval van intrekking van het beroep zal de borgsom verbeurd worden verklaard.
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Art. 72.
De Kamer van beroep spreekt zich telkens uit over de teruggave van de borgtocht en over de kosten in beroep,
als bepaald in artikel 27 wat de Kamer van eerste aanleg betreft.
De uitspraak met betrekking tot de kosten is altijd uitvoerbaar bij voorraad.
Art. 73. (NAV 23.10.2014)
De beslissing van een Kamer van beroep in strafzaken neemt aanvang vanaf de datum van betekening aan de
partijen niettegenstaande cassatieberoep, behalve voor wat de beslissingen betreft (of gedeelten van
beslissingen), die een louter burgerlijk karakter hebben.
Art. 74. (NAV 23.10.2014)
De beslissing in beroep uitgesproken in burgerlijke zaken is uitvoerbaar vanaf de datum van betekening aan de
partijen door de betrokken partijen en de organen betrokken bij de uitvoering, tenzij binnen de termijnen als
hierna gesteld een van de partijen zich in cassatie voorziet.

5. Gemeenschappelijke procedureregelen Kamer van cassatie:
Art. 75.
Voorziening in cassatie wordt, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven ingediend bij de nationale
raad van beheer en bestuur binnen dertig dagen te rekenen van de datum waarop de in beroep uitgesproken
beslissing aan de partij werd betekend per aangetekende brief. De voorziening in cassatie is niet ontvankelijk na
het verstrijken van bovenvermelde termijn.
Het Openbaar Ministerie beschikt over hetzelfde recht tot voorziening in cassatie in strafzaken, uit te oefenen
binnen dezelfde termijn te rekenen vanaf dezelfde dag. Het beschikt alleszins over een termijn van dertig dagen
nadat het van de voorziening van de partij in kennis werd gesteld.
De partij die wegens onvoorziene omstandigheden het arrest van de Kamer van beroep, betekent per
aangetekend schrijven, slechts na de termijn voorzien voor het instellen van cassatie ontvangt, dient hiervan
melding te maken bij de indiening van het cassatieverzoek.
De Kamer van cassatie zal de voorziening in cassatie ontvankelijk of niet ontvankelijk verklaren bij een
beslissing uitgesproken op de eerste zitting waarop de zaak voorkomt.
Wanneer de voorziening in cassatie niet ontvankelijk is of door de Kamer niet ontvankelijk wordt verklaard, zal
de beslissing van de Kamer van beroep onherroepelijk zijn en door de partijen en de PE/SPE onmiddellijk
worden uitgevoerd.
Art. 76. (NAV 23.10.2014)
De partij die zich in cassatie voorziet, met uitzondering van het Openbaar Ministerie en het comité van de
PE/SPE, zal binnen vijftien dagen op de rekening van de KBDB een borgtocht dienen betaald te hebben als
provisie voor de procedurekosten en dit op straffe van verval. Het bedrag wordt jaarlijks door de eerste algemene
vergadering van januari of februari bepaald.
Wanneer een voorziening in cassatie binnen de termijn werd ingediend maakt de bestuursraad van de PE/SPE
het dossier over aan de nationale zetel die op zijn beurt het dossier overmaakt aan de voorzitter van de Kamer
van cassatie.
Ingeval van intrekking van cassatie zal de borgsom verbeurd worden verklaard.

18.1
Art. 77.
Het dossier van de zaak wordt aan de nationale zetel overgemaakt door de PE/SPE, zodra deze van de
voorziening in cassatie op de hoogte is gebracht.
Art. 78.
De partijen worden voor de Kamer van cassatie opgeroepen door de administratieve diensten van de KBDB
De partijen moeten, op straffe van nietigheid, een schriftelijke memorie ten zetel van de Kamer indienen binnen
vijftien dagen na hun voorziening in cassatie en binnen dezelfde termijn mededeling hiervan doen aan de andere
partijen.
Art. 79.
Voor de Kamer van cassatie wordt het Openbaar Ministerie gehoord in alle zaken, overeenkomstig artikel 16 van
dit wetboek.
Art. 80.
De Kamer zal zich voor elk geval uitspreken omtrent de terugbetaling van de borgtocht en over de
procedurekosten, waarvan het minimumbedrag jaarlijks door de eerste algemene vergadering van januari of
februari wordt bepaald. Dit minimumbedrag kan worden verhoogd met onvoorziene kosten.
Ingeval van verwerping van het cassatieverzoek zal de Kamer zich uitspreken zoals voorzien bij artikel 27.
De uitspraak met betrekking tot de kosten is altijd uitvoerbaar bij voorraad.
Bij aanvaarding van het verzoek zal de terugbetaling van de borgtocht en de procedurekosten worden
overgemaakt aan de Kamer van beroep, naar dewelke de zaak zal worden doorgestuurd. Deze Kamer van beroep
zal zich uitspreken zoals voorzien bij artikel 27.
Geen enkel geschil zal het onderwerp mogen uitmaken van een tweede voorziening in cassatie, met uitzondering
van een vraag tot herziening wegens nieuwe feiten.

6. Procedureregels verzoek om herziening:
Art. 81
Het verzoek om herziening op grond van nieuwe feiten wordt ingediend door een omstandige memorie, gericht
aan de nationale raad van beheer en bestuur.
Het moet worden overgemaakt uiterlijk binnen een tijdsverloop van twee maanden nadat het laatste nieuwe feit
ter kennis van de eisende partij is gekomen.
De PE/SPE maakt het oud dossier over aan de nationale zetel die op zijn beurt het dossier overmaakt aan de
voorzitter van de Kamer van cassatie.
De Kamer van cassatie spreekt zich enkel uit over het bestaan en het dienend karakter van de aangevoerde
nieuwe feiten.
De verzoekende partij stelt de Kamer in het bezit van haar nieuw dossier, tenminste vijftien dagen voor de
zitting.
Zo zij het nodig acht, machtigt de Kamer van cassatie de eisende partij om in persoon te verschijnen en om
getuigen te doen horen.

19.1
19.4
Art. 82. (NAV 23.10.2014)
De verzoeker om herziening, met uitzondering van het Openbaar Ministerie en het comité van de PE/SPE, zal
binnen vijftien dagen na zijn verzoek een borgtocht op de rekening van de KBDB dienen te hebben betaald als
provisie voor de procedurekosten en dit op straffe van verval. Het bedrag wordt jaarlijks door de eerste algemene
vergadering van januari of februari bepaald.
De Kamer zal zich voor elk geval uitspreken omtrent de terugbetaling van de borgtocht en over de
procedurekosten, waarvan het minimumbedrag jaarlijks door de eerste algemene vergadering van januari of
februari wordt bepaald. Dit minimumbedrag kan worden verhoogd met onvoorziene kosten.
De uitspraak met betrekking tot de kosten is altijd uitvoerbaar bij voorraad.
Ingeval van verwerping van het verzoek om herziening, zal de Kamer zich uitspreken zoals voorzien bij artikel
27.
Bij inwilliging van het verzoek zal de terugbetaling van de borgtocht en van de procedurekosten worden
overgemaakt aan de Kamer van beroep, naar dewelke de zaak zal worden doorgestuurd. Deze Kamer van beroep
zal zich uitspreken zoals voorzien bij artikel 27.
Ingeval van intrekking van de aanvraag tot herziening, zal de borgsom verbeurd worden verklaard.
Art. 83
De uitspraak van de Kamer van beroep waarnaar de Kamer van cassatie een geschil in herziening verwijst
wegens nieuwe feiten, is onherroepelijk.

7. Vonnissen:
Art. 84.
De beslissingen van de Kamers worden aan de partijen, op het adres van hun woon- of verblijfplaats, bij
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, betekend door de secretarisverslaggever.
Art. 85.
De beslissingen hebben uitwerking in het ganse land vanaf de datum waarop zij in kracht van gewijsde zijn
getreden.
Art. 86. (NAV 22.02.2019 – 23.10.2019)
De beslissingen in burgerlijke- en strafzaken die in kracht van gewijsde zijn getreden, worden vertrouwelijk
medegedeeld aan de aangesloten duivenliefhebbersverenigingen of aan de organen die bij hun uitvoering
betrokken zijn.
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 straffen kunnen slechts worden opgeheven door de
nationale raad van beheer en bestuur nadat betrokkene een schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend.
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Art. 87.
De Kamers horen hun beslissingen uit te spreken uiterlijk binnen de twee maanden na de laatste
procedurehandeling in het geding en dienen binnen de drie maanden na de hier voren vermelde
procedurehandeling te worden betekend.
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Afdeling V - Verjaring
Art. 88.
De burgerlijke eis en de strafvordering inzake duivensport verjaren op het einde van het vijfde jaar, volgend op
het kalenderjaar waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
Art. 89.
Indien onderzoeks- of procedurehandelingen werden verricht, verjaren de burgerlijke eis en de strafvordering
slechts na een termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de laatste handeling.
Een verzoek om uitspraak door één der partijen of de klager, gericht tot de voorzitter van de PE/SPE waarbij de
eis of de klacht werd ingediend of tot de Kamer waarbij het geschil aanhangig is, wordt in dat opzicht voor een
handeling gehouden.
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Hoofdstuk II - Toepasselijke bepalingen
Art. 90.
De Kamers passen de statuten en reglementen van de KBDB toe alsmede de gebruiken inzake duivensport die er
niet van afwijken. Ingeval van onduidelijkheid wordt de tekst of het gebruik naar de geest toegepast.
Art. 91.
Wordt onder meer als een bindend gebruik beschouwd: het strikt naleven van de richtlijnen uitgevaardigd door
de nationale organen en de PE/SPE van de KBDB
Art. 92.
Wordt eveneens als een bindend gebruik beschouwd: het naleven van de reglementen van
duivenliefhebbersverenigingen, -verbonden of -groeperingen en wedvluchten die niet afwijken van de
bepalingen bedoeld in vorige twee artikels.
Nochtans horen de Kamers in elk geval te oordelen of aan die reglementen genoegzaam openbaarheid werd
gegeven.
Art. 93.
De reglementen bedoeld in artikel 92, die afwijken van de bepalingen bedoeld in de eerste twee artikelen van dit
hoofdstuk, worden geheel of ten dele als ongeldig beschouwd.
Hetzelfde geldt voor de reglementen waarvan de betrokkenen een onmiskenbaar gebrek aan publiciteit kunnen
aanvoeren.
Wanneer dergelijke nietigheid wordt aangenomen, passen de Kamers in plaats van de als ongeldig beschouwde
bepalingen, de duivensportgebruiken toe die normaal in deze omstandigheden gelden.
Art. 94.
De duivenliefhebbersverenigingen, -verbonden of -groeperingen en inrichters van wedvluchten, die de ongeldig
geachte reglementen hebben uitgevaardigd, kunnen eventueel aansprakelijk worden gesteld voor het nadeel
berokkend aan de duivenliefhebbers en kunnen tuchtrechterlijk worden vervolgd.
Zonder afbreuk te doen aan de beschikkingen voorzien door art. 83 § 8 van het nationaal sportreglement en
huidig artikel worden de sportieve zaken behandeld door de PE/SPE, door de nationale raad van beheer en
bestuur of door een commissie voorgezeten door de nationale ondervoorzitter bevoegd voor de sportieve zaken
Art. 95.
Ingeval van betwisting onderzoeken de Kamers eveneens of de duivenliefhebbersverenigingen, -verbonden of groeperingen en inrichters van wedvluchten de nodige voorzieningen hebben getroffen om de liefhebbers in staat
te stellen hun verplichtingen na te komen en of zij de reglementsbepalingen nauwgezet en onpartijdig op de
liefhebbers hebben toegepast.
Art. 96.
De hierboven vermelde gebruiken werden niet limitatief opgesomd.
Bovendien kan het afwijken van een bepaalde gewoonte, strafrechtelijk worden vervolgd, indien het doel ervan
was een lid in enig opzicht te schaden.

23.1
23.3

Hoofdstuk III - Algemene strafbepalingen
Art. 97.
Om een eenvormige toepassing van de straffen te bevorderen, bepaalt dit wetboek de laagste en hoogste straffen
die voor verschillende gespecificeerde overtredingen kunnen worden uitgesproken.
Art. 98.
De Kamers kunnen evenwel alle andere feiten bestraffen welke een overtreding van de reglementen en gebruiken
in de duivensport inhouden, zelfs zo zij niet door dit wetboek zijn bepaald, met uitzondering evenwel van de
toepassing van het gebruik van verboden stoffen bij sportduiven, dat tot de uitsluitende bevoegdheid van de
nationale raad van beheer en bestuur behoort, die erover oordeelt in eerste en laatste instantie. De kamer kan zich
eveneens uitspreken in elk dossier dat haar wordt overgemaakt door de nationale raad van beheer en bestuur of
de nationale algemene vergadering.
Art. 99. (NAV 27.06.2012 – 22.02.2017)
De straffen welke de Kamers cumulatief kunnen opleggen zijn:
1. waarschuwing;
2. blaam;
3. oplegging van geldboeten van € 25,- tot € 5.000,-;
4. ontzetting uit functie;
5. schorsing van één tot tien jaar;
6. voorstel tot uitsluiting.
Met die straffen gaan eventueel gepaard: de schadevergoeding toegekend aan de burgerlijke partijen, de
volledige of gedeeltelijke betaling van de gedingkosten en de andere maatregelen welke de Kamer wegens de
bijzondere omstandigheden van de zaak oordeelt te moeten treffen tegen de overtreders.
De uitspraak met betrekking tot de kosten is altijd uitvoerbaar bij voorraad.
Een schorsing houdt in dat de liefhebber niet mag deelnemen aan opleervluchten, wedvluchten en wedstrijden,
evenals aan elke andere activiteit die met de duivensport verband houdt zoals deze voorzien in artikel 127 van
het nationaal sportreglement (kampioenschappen/feestvieringen,enz..).
Art. 100.
De schorsing kan eventueel voorwaardelijk zijn.
Een voorwaardelijke schorsing kan nochtans niet worden toegestaan, indien niet aan de drie volgende
omstandigheden is voldaan:
1.de straf of de samengevoegde straffen aan de overtreder opgelegd mogen niet meer bedragen dan drie jaar;
2.de overtreder mag in het verleden nooit een schorsingsstraf hebben opgelopen;
3.de overtreder dient de schadevergoeding en de kosten waartoe hij werd veroordeeld te vereffenen en aan al het
andere wat hem bij de beslissing mocht zijn opgelegd hebben voldaan, dit alles binnen de termijn die daarvoor
werd gesteld.
Teneinde de toepassing van dit artikel mogelijk te maken dient in elk bundel dat voorgelegd wordt aan een
Kamer, een omstandig verslag te worden bijgevoegd met de veroordelingen die de aangeklaagde eventueel reeds
heeft opgelopen.
Art. 101.
De Kamers bepalen gedurende welke termijn de uitvoering van de voorwaardelijke straf blijft opgeschort, met
dien verstande dat deze termijn niet meer mag bedragen dan vijf jaar.

24.1
De straf wordt niet uitgevoerd indien de overtreder zich gedurende die tijd niet schuldig heeft gemaakt aan een
feit dat aanleiding heeft gegeven tot een andere schorsingsstraf.
In het tegengesteld geval komt de termijn van de voorwaardelijke straf bij de uitvoering van de opgelegde
nieuwe straf.

25.1

Tweede deel - Bijzondere bepalingen
Hoofdstuk I - Vaste schorsingen.
Afdeling I - Schorsingen van één tot tien jaar
Art. 102.
Een schorsing van één tot tien jaar kan worden uitgesproken tegen elk lid van de KBDB dat zich aan één van de
navolgende overtredingen schuldig heeft gemaakt:
1. diefstal van reisduiven;
2. behoorlijk vastgesteld bedrog ter gelegenheid van een wedvlucht;
3. diefstal ten nadele van een duivenliefhebbersvereniging, -verbond of -groepering;
4. diefstal van de inleggelden, voorwerpen en waarden die de prijsgelden van een wedvlucht uitmaken;
5. diefstal van door andere liefhebbers gewonnen prijsgelden;
6. onrechtmatige toe-eigening van voorwerpen, waarden of inleggelden;
7. doden of kwetsen van een verdwaalde duif, zonder vooraf te hebben voldaan aan de formaliteiten en regels
gesteld door de KBDB;
8. elke deelneming hetzij als organisator, duivenhandelaar, schutter, enz., aan een duivenschietpartij waar nietgeringde reisduiven of geringde reisduiven zonder eigendomsbewijs betreffende de identiteitsring, worden
gebruikt;
9. vrijwillige vergiftiging van reisduiven;
10. activiteit als herringer van reisduiven;
11. aanhoudende weigering zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de KBDB en van de door
hem erkende instellingen, evenals weigering zich als derde neer te leggen bij de beslissingen uitgesproken
door de in uitvoering van die statuten opgerichte Kamers;
12. zich laten omkopen als bestuurslid, afgevaardigde, scheidsrechter, controleur, lasthebber of aangestelde van
de KBDB;
13. vernietiging van de archieven van de duivenliefhebbersvereniging, -verbond of -groepering vooraleer de
voorziene termijn is verstreken, teneinde elke eventuele controle te verhinderen;
14. ieder bedrog of poging tot bedrog inzake verkiezingen
15. indienen van een vals attest en/of fraude/poging tot fraude in het kader van de verzekering van reisduiven
afgesloten door de KBDB
Art. 103.
In geval van verzachtende omstandigheden kunnen de schorsingen voorwaardelijk uitgesproken worden in zover
voldaan wordt aan de voorwaarden van art. 100.

26.1

Afdeling II - Uitsluiting
Art. 104.
Ingeval van herhaaldelijke veroordeling of ingeval van gedrag dat erg schadelijk is voor het doel nagestreefd
door de KBDB, kunnen de Kamers een uitsluiting voorstellen.
De nationale raad van beheer en bestuur bevoegd voor de beteugeling van het gebruik van verboden producten
bij reisduiven of het comité van de PE/SPE waartoe de liefhebber behoort, kunnen om de uitsluiting verzoeken.
Ditzelfde comité kan eveneens een voorstel tot uitsluiting indienen indien een veroordeelde weigert zijn straf en
de ermee gepaard gaande maatregelen, geheel of gedeeltelijk, binnen de voorziene termijn uit te voeren.
Art. 105.
De in het vorig artikel vermelde uitsluiting zal uitgevoerd worden volgens de volgende modaliteiten:
Op het niveau van de nationale juridische commissie (N.J.C.):
- Uitnodiging van de belanghebbende, per aangetekend schrijven, teneinde zijn verdedigingsmiddelen voor te
dragen voor de N.J.C. Een termijn van 10 dagen dient te worden gelaten tussen de ontvangst van de
dagvaarding en de zitting. De belanghebbende kan eveneens het dossier inkijken.
- Tijdens deze vergadering kan de belanghebbende zijn verdediging voordragen en kan hij eventueel
bijgestaan worden door een advocaat.
- De N.J.C. maakt een proces-verbaal op en maakt het over aan de nationale raad van beheer en bestuur. Deze
laatste heeft als enige taak dit punt op de dagorde van de algemene vergadering te plaatsen.
Op het niveau van de nationale algemene vergadering (A.V.)
- belanghebbende wordt uitgenodigd op de algemene vergadering teneinde gehoord te worden. Een termijn
van 10 dagen dient te worden gelaten tussen de ontvangst van de dagvaarding en de zitting. Belanghebbende
kan eveneens het dossier raadplegen hetgeen werd aangevuld met het verslag van de N.J.C.
- houden van de algemene vergadering tijdens dewelke belanghebbende wordt gehoord
- beraadslaging en stemming over de uitsluiting van de belanghebbende met gesloten deuren. De uitsluiting
wordt aanvaard bij meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden
- na beraadslaging, wordt de beslissing, genomen met gesloten deuren, medegedeeld aan de belanghebbende
- de beslissing wordt officieel medegedeeld aan de betrokkene
Op elk bevoegdheidsniveau: de leden van de commissies, raden en vergaderingen die uitspraak doen of het
vereiste advies uitbrengen, mogen niet deelnemen aan het opleggen van een sanctie hetzij in de schoot van de
nationale raad van beheer en bestuur inzake beteugeling van het gebruik van verboden producten bij reisduiven,
hetzij in de schoot van de scheidskamers van de KBDB in al de andere gevallen.

Hoofdstuk II - Tijdelijke schorsingen

27.1

Afdeling I - Diverse inbreuken
Art. 106.
Het lid dat een poging tot bedrog heeft gepleegd ter gelegenheid van een wedvlucht kan worden gestraft met een
schorsing van minstens één jaar en hoogstens vijf jaar. Het lid zal uit de uitslag worden geschrapt en het bedrag
van zijn inzetten en prijsgelden zullen worden verbeurd verklaard ten voordele van de wedvlucht.
Art. 107.
Het lid van de KBDB dat zich schuldig maakt aan namaak of vervalsing van een lidmaatschapsbewijs, van een
eigendomsbewijs (duplicaat van de identiteitsring van een reisduif) of van alle andere documenten uitgereikt
door de KBDB of één van de door hem erkende comités of door een aangesloten duivenliefhebbersvereniging, verbond of -groepering, kan worden gestraft met een schorsing van één tot vijf jaar.
De straf zal ten minste twee jaar bedragen zo de vervalser van het gemanipuleerd document gebruik heeft
gemaakt of zo hij een ander er gebruik heeft laten van maken.
Diegene die van het vervalste stuk gebruik heeft gemaakt, wetende dat het vals was, kan dezelfde straf
ondergaan.
De aangeslotene die werd veroordeeld door de kamer voor een poging tot fraude of voor fraude, kan eveneens,
voor onbepaalde duur, verbod worden opgelegd tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op
enigerlei wijze verbonden met de KBDB en/of FCI.
Art. 108.
De duivenbegeleider of zijn helper die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, valsheid pleegt
in verband met uitgevoerde lossingen van de duiven, kan worden gestraft met één tot vijf jaar schorsing en
intrekking van zijn vergunning van begeleider.
Art. 109.
Het lid van de KBDB dat de stempel van de KBDB of van een door hem erkend comité of
duivenliefhebbersvereniging, -verbond of -groepering namaakt, kan worden gestraft met één tot vijf jaar
schorsing.
Art. 110.
De duivenliefhebber die gebruik maakt van andermans vergunning om aan een wedvlucht of tentoonstelling deel
te nemen, kan worden gestraft met één tot twee jaar schorsing.
Art. 111.
Het lid van de KBDB dat een vals attest opmaakt, bestemd om bij de Kamers te worden voorgelegd, kan gestraft
worden met één tot vijf jaar schorsing.

Art. 112.

28.1
De mandataris, de afgevaardigde, de controleur, lasthebber of aangestelde van de KBDB, van een comité van de
PE/SPE of van een duivenliefhebbersvereniging, -verbond of -groepering, die de betekenis van een verslag, een
beslissing of een document vervalst om een duivenliefhebbersvereniging, -verbond of - groepering of een
duivenliefhebber te bevoordelen of te benadelen, wordt uit zijn functies ontheven.
Zo hij lid is van de KBDB, kan hij worden gestraft met één tot vijf jaar schorsing.
Art. 113.
Het bestuurslid of de bestuursleden van een duivenliefhebbersvereniging, -verbond of -groepering die te kwader
trouw, op de officiële stukken van een wedvlucht of een tentoonstelling geschorste of uitgesloten liefhebbers
onder een valse naam inschrijven of laten inschrijven, kunnen worden gestraft met één tot vijf jaar schorsing.
Art. 114.
Het lid van de KBDB dat de titel of de functie van afgevaardigde of controleur van de KBDB of van door deze
erkende instellingen gebruikt, om binnen te dringen in een duivenhok, kan worden gestraft met één tot twee jaar
schorsing.
Art. 115.
De duivenliefhebber die eigenaar is van een constateur en er gebruik van maakt bij een wedvlucht, terwijl hij
wist dat het toestel gebrekkig was, kan worden gestraft met één tot vijf jaar schorsing.
Dit toestel zal definitief worden verbeurd verklaard.
Art. 116.
Ieder lid van de KBDB dat de toegang tot zijn hokken of tot elke andere plaats die hij in gebruik heeft of waar
mogelijkheid tot duiven houden bestaat, weigert, hetzij aan de afgevaardigden van de KBDB hetzij aan de door
hen erkende autoriteiten of dat op welke wijze ook de hokcontrole onmogelijk maakt, wordt gestraft met een
schorsing van één tot drie jaar.
Zo het bezoek wordt geweigerd bij afwezigheid van de liefhebber maar deze voor de weigering kan
verantwoordelijk worden gesteld, kan de straf één jaar schorsing bedragen.

Afdeling II - Overtredingen van statuten en reglementen
Art. 117.

29.1

Elke vrijwillige overtreding van de statuten en reglementen van de KBDB en door hem erkende organen van de
PE/SPE, door een lid begaan, is strafbaar met één tot twee jaar schorsing.
Art. 118.
De straf bedoeld in het vorig artikel wordt niet toegepast indien aan het betrokken reglement niet genoeg
ruchtbaarheid werd gegeven, zodat de overtreder voor zijn onwetendheid verschoonbaar kan worden geacht.
Deze regel geldt niet ingeval van herhaling.
Art. 119.
Wanneer een duivenliefhebber bij het verstrijken van zijn schorsing in de overtreding waarvoor hij werd gestraft
volhardt, kan de bestuursraad van de PE/SPE beslissen dat de schorsing voor onbepaalde duur wordt verlengd.
Zij brengt de zaak binnen de kortst mogelijke termijn voor de bevoegde Kamer op grond van art. 102 nr. 11.

Afdeling III - Inbreuken op het eigendomsrecht op reisduiven
Art. 120.

30.1
De bij de KBDB aangesloten duivenliefhebbers zijn ertoe gehouden het eigendomsrecht van derden op duiven
volstrekt te eerbiedigen.
Zij kunnen zichzelf niet beschouwen als eigenaar van vreemde duiven die hun hok binnenkomen.
Art. 121.
De leden van de KBDB zijn ertoe gehouden hun duiven steeds te voorzien van één identiteitsring van het
geboortejaar van de duif, afgeleverd door de toegelaten nationale bond.
De leden moeten steeds in het bezit zijn van het overeenstemmende eigendomsbewijs.
Art. 122.
De liefhebber die aan één of meerdere wedvluchten deelneemt met een duif waarvan hij de eigendom niet kan
bewijzen, kan worden gestraft met een schorsing van één tot drie jaar. Daarenboven worden zijn inleggelden en
eventuele prijsgelden verbeurd verklaard, ten voordele van de andere deelnemers.
Hij wordt eventueel veroordeeld tot de teruggave van de prijsgelden die hij reeds in ontvangst mocht hebben
genomen bij wedvluchten, waaraan de duif of duiven in kwestie eerder hebben deelgenomen.
Art. 123.
De liefhebber die in het bezit wordt gevonden van één of meerdere geringde of niet-geringde duiven, waarvan hij
de eigendom niet kan bewijzen, kan voor een termijn van één tot drie jaar worden geschorst.
De duif of duiven in kwestie zullen onmiddellijk in beslag worden genomen en overgemaakt aan de PE/SPE. De
niet-geringde duiven zullen worden gedood na het beëindigen van de procedure. De geringde duiven zullen aan
de rechtmatige eigenaars worden terugbezorgd.
Bij herhaling wordt de straf verdubbeld zonder dat zij evenwel tien jaar mag overschrijden.
Art. 124.
De liefhebber die in het bezit wordt gevonden van duiven voorzien van onregelmatige of vervalste
identiteitsringen (verbrede, gecamoufleerde, gelijmde, gelaste, enz.) maakt zich schuldig aan inbreuk op het
reglement betreffende de eigendom en de identificatie van de reisduiven.
Hij kan een schorsing van één tot drie jaar oplopen.
Indien hij met dergelijke duiven aan wedvluchten heeft deelgenomen, kan de schorsing tot tien jaar bedragen.
De duif of duiven in kwestie zullen onmiddellijk worden in beslag genomen en overgemaakt aan de PE/SPE om
er te worden gedood na het beëindigen van de procedure. Ingeval de liefhebber weigert de duif of duiven in
kwestie in te leveren, kan een bijkomende schorsing van één tot twee jaar worden opgelegd.

Art. 125.

31.1
Elke liefhebber die zich met één of meerdere liefhebbers verenigt en die een duif, eigendom van deze vereniging
mocht doden zonder de instemming van al de andere verenigde liefhebbers, kan worden gestraft met een
schorsing van één tot drie jaar.

Afdeling IV - Nadeel berokkend aan een liefhebber
Art. 126.

32.1

Iedere duivenliefhebber die zich ter gelegenheid van een verkoop of een verhandeling van duiven, schuldig
maakt aan bedrog, is strafbaar met een schorsing van één tot tien jaar.
Dezelfde straf zal toepasselijk zijn voor al wie zich schuldig maakt aan misleidende publiciteit met bedrieglijke
inzichten.
Art. 127.
Iedere duivenliefhebber die met het opzet te schaden aan één of meerdere andere liefhebbers, zijn duiven vrij laat
uitvliegen op de wedvluchtdagen en dit binnen de normale aankomsturen van de duiven, het binnenkomen van
de duiven tracht te verhinderen of op enige andere wijze de beoefening van de duivensport van een liefhebber
belet of hindert, is strafbaar met een schorsing van één tot drie jaar.
Bij herhaling wordt de straf verdubbeld.
Bij een tweede herhaling is de straf tien jaar schorsing.
Art. 128.
De benadeelde liefhebber kan schadeloosstelling voor het berokkend nadeel door ofwel een liefhebber of een
inrichter eisen.
Zo het gaat om schade geleden bij een wedvlucht, kan het bedrag van de schadevergoeding echter nooit de totale
som van de inleggelden voor al de deelnemende duiven van de klager overtreffen.
In andere gevallen oordelen de Kamers in alle billijkheid over de omvang van de schade waarvoor de benadeelde
schadeloosstelling eist en veroordelen de overtreder dienovereenkomstig.

33.2

Afdeling V: Bijzondere bepalingen
Art. 129. (NAV 26.10.2016)

33.1
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.
De getuige die een valse verklaring aflegt met het doel de schuldige vrij te pleiten of een vonnis te doen
wijzigen, kan een straf van één tot drie jaar schorsing oplopen.
De Kamer kan in beide voorgaande gevallen terstond beslissen, mits een voorafgaandelijke ingebrekestelling van
de voorzitter aan de overtreder. Uitzondering nochtans voor de Kamer van cassatie, die het geval kan
voorleggen aan de bevoegde Kamer van eerste aanleg.
Art. 130.
Het lid van de KBDB dat zich schuldig maakt aan belediging van of handtastelijkheden op een bestuurslid,
afgevaardigde, rechter, controleur, lasthebber of aangestelde door de KBDB of één van zijn bedienden of enig
ander persoon die bekleed is met een functie of met enig erkend mandaat en dit bij de uitoefening van deze
functie, bevoegdheid of mandaat, zal worden uitgenodigd op een zitting van de verzoeningskamer. Elke
verzoeningskamer is hiervoor bevoegd behalve degene waar één of meerdere mandatarissen van de entiteit
betrokken zijn bij de verzoening. In dit geval is de verzoeningskamer van een andere entiteit, bij voorkeur met
dezelfde voertaal, bevoegd. De bevoegdheidsgeschillen worden door een onherroepelijke beslissing van de
nationale raad van beheer en bestuur beslecht.
Bij niet-verzoening zal slechts vervolging worden ingesteld op klacht van de beledigde persoon.
De Kamers kunnen straffen opleggen zoals voorzien in artikel 99 van huidig reglement.
Art. 131.
Het lid van de KBDB dat de personen bedoeld in vorig artikel, een bepaald feit met betrekking tot de
duivensport in het algemeen kwaadwillig ten laste legt en het bewijs van dat feit niet kan voorleggen, zal worden
uitgenodigd op een zitting van de verzoeningskamer. Elke verzoeningskamer is hiervoor bevoegd behalve
degene waar één of meerdere mandatarissen van de entiteit betrokken zijn bij de verzoening. In dit geval is de
verzoeningskamer van een andere entiteit, bij voorkeur met dezelfde voertaal, bevoegd. De
bevoegdheidsgeschillen worden door een onherroepelijke beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur
beslecht.
Bij niet-verzoening zal slechts vervolging worden ingesteld op klacht van de beledigde persoon.
De Kamers kunnen straffen opleggen zoals voorzien in artikel 99 van huidig reglement.
Art. 132.
Het lid van de KBDB dat een ander lid of de KBDB als erkend orgaan in het algemeen met inbegrip van de
aangesloten duivenliefhebbersverenigingen, - verbonden of – groeperingen, belastert of in hun eer aantast, is
strafbaar met de in het vorig artikel vermelde straffen.
Bij niet-verzoening zal slechts vervolging worden ingesteld op klacht van de beledigde persoon of het beledigd
lichaam.

Art. 133.
De liefhebber die zich opzettelijk schuldig maakt aan aankoop of het houden van duiven van een effectief
geschorste liefhebber, die als duivenliefhebber een geschorste liefhebber helpt, die instemt met de inschrijving

34.1
op zijn naam van dergelijke duiven bij wedvluchten of tentoonstellingen of die zich in de uitoefening van zijn
liefhebberij laat bijstaan door een geschorste liefhebber, is strafbaar met een schorsing van één tot drie jaar.
Art. 134.
De duivenliefhebber veroordeeld tot de teruggave van een onrechtmatig door hem ontvangen prijs of tot de
betaling van schadevergoeding en die weigert de teruggave te doen of de schadevergoeding te betalen, hetzij
onmiddellijk hetzij binnen de bij de beslissing bepaalde termijn, is strafbaar met een schorsing van één tot drie
jaar.
Zo de ernst van de feiten dit vereist, kan de procedure voorzien in artikel 104 worden toegepast.
Art. 135
De weigering enige beschikking van de rechterlijke beslissingen in het algemeen uit te voeren, is strafbaar met
dezelfde straffen en dezelfde verlenging als bedoeld in vorig artikel.
Art. 136.
Indien een duivenliefhebbersvereniging, - verbond of – groepering, veroordeeld tot de teruggave van een prijs of
tot de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de inleggelden aan één of meerdere liefhebbers, die teruggave of
terugbetaling niet onmiddellijk of binnen de bij de beslissing bepaalde termijn uitvoert, wordt haar de
vergunning ontnomen tot bij de uitvoering.
Haar bestuursleden of verantwoordelijke leden kunnen hoofdelijk tussen hen en met haar tot bedoelde teruggave
of terugbetaling worden veroordeeld, onverminderd de tuchtstraffen in dergelijke gevallen voorzien in dit
wetboek.
Art. 137.
De mededader bij een overtreding, dat wil zeggen degene die bij het plegen ervan een zodanige hulp verleent dat
ze zonder zijn bijstand niet kon worden begaan is strafbaar met dezelfde straf als de dader.
Hetzelfde geldt voor de medeplichtigen, dat wil zeggen degenen die onderrichtingen geven, de middelen
verschaffen enz…, zonder aan de eigenlijke uitvoering van de overtreding deel te nemen.
Art. 138.
Bij herhaling voor analoge feiten mag de straf niet minder bedragen dan het dubbel van de vorige straf, zonder
dat zij evenwel tien jaar schorsing mag overschrijven.
De overtreder vervolgd voor meerdere inbreuken tegelijk, zal de straf voorzien voor elk ervan opgelopen. De
straffen worden samengevoegd maar mogen globaal de maximum straf van 10 jaar schorsing niet overschrijden.
Art. 139.
Wanneer een feit meerdere inbreuken uitmaakt, wordt alleen de hoogste straf toegepast.

35.2
Art. 140.

35.1
De overtreders veroordeeld voor eenzelfde inbreuk zijn hoofdelijk en solidair gebonden ten aanzien van
teruggaven, schadeloosstellingen, kosten en andere geldelijke voorwaarden bepaald in de beslissing.
De Kamer kan evenwel alle of sommige van de overtreders van die hoofdelijkheid ontslaan, mits de redenen in
de beslissing te vermelden en het gedeelte van de kosten door elk van hen te dragen, te bepalen.
De leden van een associatie zijn solidair verantwoordelijk voor de inbreuken en overtredingen die de associatie
zelf of door één of meerdere van haar leden werden begaan.
De kamer kan evenwel één of meerdere leden van de associatie van die solidariteit, geheel of gedeeltelijk,
ontslaan indien zij op de zitting van de kamer de bewijzen naar voren kunnen brengen waaruit de niet of slechts
gedeeltelijke betrokkenheid blijkt.
Art. 141.
De schorsing uitgesproken tegen een liefhebber heeft niet alleen gevolgen voor zijn persoon maar ook voor zijn
duiven, zijn hok en de plaatsen die hij in gebruik heeft.
De schorsingsmaatregel houdt automatisch voor alle personen het verbod in om reisduiven te houden in enige
plaats waar de geschorste liefhebber het gebruik zou hebben. Indien de liefhebber deze plaatsen geheel of
gedeeltelijk mocht verlaten, kan die toestand voor de nieuwe bewoner slechts worden opgeheven door de raad
van bestuur van de PE/SPE.
Elke tuchtstraf opgelegd aan een publicitair of gemeenschappelijk hok (art. 15 van de Statuten), is automatisch
van toepassing voor de verantwoordelijke(n) die op de hoklijst voorkomt (voorkomen). Dezelfde straf is
eveneens van toepassing indien de verantwoordelijke(n) eveneens een persoonlijk hok in stand houdt (houden).
Art. 142.
De geschorste liefhebber mag niet deelnemen aan de opleervluchten, wedvluchten of tentoonstellingen. Zijn
duiven mogen niet op naam van een andere liefhebber worden opgeleerd of ingezet bij wedvluchten en
tentoonstellingen. Zij mogen niet door een ander liefhebber worden aangekocht noch op een hok van een ander
liefhebber worden gehouden.
De niet geschorste liefhebber kan een sanctie oplopen zoals voorzien in art. 133 van het
duivenliefhebberswetboek.
Art. 142 bis (NAV 24.02.2016)
De leden die het voorwerp uitmaken van een schorsing opgelegd door de KBDB mogen niet meer deelnemen
aan de gratis of betalende kampioenschappen op alle niveaus en kunnen geen enkel voordeel genieten en dit in
de meeste uitgebreide zin van het woord.
Vallen eveneens onder de toepassing van deze beschikking: de liefhebbers die een opschorting van een schorsing
bekwamen wegens een beroepsindiening of een voorziening in cassatie ingediend bij de scheidskamers van de
KBDB Dit geldt eveneens voor de liefhebbers die een verzoek hebben ingediend voor de burgerlijke
rechtbanken.
De beschikking blijft van kracht zolang alle rechtsmiddelen niet zijn uitgeput.
Vallen eveneens onder toepassing van deze beschikking, de liefhebbers die aan de KBDB schade berokkenen of
hebben berokkend.
Iedere overtreding op huidige beschikkingen kan voor de overtreder(s) vervolging uitmaken voor de KBDBkamers met straffen voorzien in art. 99 en 100 van huidig reglement.

36.3

36.1

Hoofdstuk III - Genade
Art. 143.
De voorzitter van de KBDB kan geheel of ten dele genade verlenen aan een lid of een vereniging die het
voorwerp is van een definitieve beslissing van de Kamers. Voor de opheffing van een uitsluiting beslist enkel de
algemene vergadering van de KBDB
Art. 144.
Het genadeverzoek is enkel ontvankelijk indien de overtreder in de beslissing heeft berust en met de uitvoering
ervan is begonnen. Het verzoek tot genade mag geen betrekking hebben op de betaling van een
schadevergoeding, een boete of de gedingkosten.
Art. 145.
Het verzoekschrift wordt tot de voorzitter gericht en vermeldt op welke datum en door welke kamer de beslissing
werd uitgesproken.
De verzoeker zal mededelen op welke gronden hij zijn genadeverzoek steunt.
Art. 146. (NAV 26.10.2018 – 23.10.2019)
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.
De nationale voorzitter kan daarenboven elk onderzoek verrichten en alle inlichtingen inwinnen die hij nuttig
acht.
Zo hij oordeelt dat er redenen zijn om genade toe te staan, wordt deze verleend bij een gemotiveerde beslissing.
Art. 147.
Van de genademaatregel wordt kennis gegeven aan de verzoeker evenals aan de bondsorganen en de aangesloten
verenigingen die bij die mededeling belang kunnen hebben.
Omtrent het afwijzen van het verzoek, wordt alleen de verzoeker ingelicht.
Art. 147 bis (NAV 26.10.2018)
Alleen de algemene vergadering van de KBDB is gemachtigd om eerherstel te verlenen aan een lid of een
vereniging die het voorwerp is van een definitieve beslissing van de kamers.
Het eerherstel is afhankelijk van een proeftijd gedurende welke de verzoeker blijk moet hebben gegeven van
verbetering en van goed gedrag.
De algemene vergadering dient bij zijn beoordeling inzonderheid rekening te houden met de moeite door
verzoeker gedaan om de uit de misdrijven voortvloeiende schade te herstellen.
Om een aanvraag tot eerherstel geldig in te dienen moet de verzoeker zijn straf volledig hebben ondergaan en/of
sedert tenminste 4 jaar genade hebben verkregen. Deze termijn geldt als minimum proeftijd.
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.

37.1
Deze laatste zal een advies uitbrengen aan de nationale raad van beheer en bestuur met de opdracht het op de
agenda te plaatsen van de nationale algemene vergadering.
De genomen beslissing is soeverein en onherroepelijk.
Van het eerherstel wordt kennis gegeven aan de verzoeker evenals aan de bondsorganen en de aangesloten
verenigingen die bij de mededeling belang kunnen hebben.
Omtrent het afwijzen van het verzoek wordt alleen de verzoeker ingelicht.

38.1
38.4

Hoofdstuk IV - vervolging tot betaling van opgelegde
kosten en boetes
Art. 148 (NAV 27.06.2012)
De KBDB kan ieder aangesloten lid of gewezen lid die de boetes en/of de procedurekosten waartoe hij werd
veroordeeld door een definitieve of uitvoerbare beslissing bij voorraad door een KBDB-Kamer en die deze niet
betaalde, voor de burgerlijke rechtbanken vervolgen.
Art. 149 (NAV 26.10.2018 – 23.10.2019)
De vervolging voor de burgerlijke rechtbanken van een KBDB-lid, wegens de beschikkingen van artikel 148 van
huidig wetboek, brengt automatisch zijn schorsing tot alle deelneming aan de wedvluchten mede evenals van
elke eventuele functie in de schoot van de KBDB
Deze beslissing neemt ingang vanaf de dag van de officiële kennisgeving van de dagvaarding om voor de
bevoegde burgerlijke rechtbank te verschijnen en eindigt de dag van de volledige vereffening.
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.
Art. 150
De beschikkingen van artikel 149 nemen niet weg dat een voorstel tot uitsluiting, voorzien door de artikels 104
en volgende van huidig reglement, kan voorgesteld worden ten laste van het lid waarvan sprake in vorig
hoofdstuk.
=================

