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1. INLEIDEND GEDEELTE
1.1. Toepassingsgebied (NAV 26.02.2021)
Deze codex is van toepassing op de KBDB-mandatarissen.
Onder mandataris dient verstaan, ieder persoon die verkozen werd in de schoot van de nationale organen en van
de PE/SPE van de Federatie, evenals hij of zij die zetelt in een juridisch of raadgevende beslissingsbevoegde
instelling opgericht in de schoot van de KBDB maar eveneens de kandidaat-mandatarissen.

1.2. Aard van de deontologische regels (NAV 26.02.2021)
De deontologische regels beogen de correcte uitvoering van de opdracht van iedere mandataris vanaf
ondertekening van de plichtenleer van de KBDB.
Het niet naleven van deze regels zal, indien nodig, in laatste instantie aanleiding geven tot een tuchtmaatregel.

1.3. Opdracht van de mandatarissen
De mandatarissen vervullen in de schoot van de KBDB, een vooraanstaande rol die zich niet beperkt tot het
nauwkeurig uitvoeren van een mandaat onder naleving van statuten, codes en reglementen.
Zij moeten ook opkomen voor de duivensport in het algemeen en oog hebben voor de bescherming van de
reisduif, de verdediging van de belangen van de liefhebbers, het beoefenen van de duivensport en alle andere
activiteiten die ermee verband houden.

2. ALGEMENE PRINCIPES
2.1. Onafhankelijkheid
De verscheidenheid van uit te voeren taken verplichten de mandataris een totale onafhankelijkheid in acht te
nemen, wars van iedere druk, zij het uit eigenbelang of door externe beïnvloeding.
Iedere mandataris moet er bovendien, teneinde zijn onafhankelijkheid te vrijwaren, zorg voor dragen de ethische
regels waaraan hij gehouden is na te leven teneinde er niet van verdacht te worden de belangen te verdedigen van
een of andere duivenliefhebber, maatschappij, verbond, groepering of organisatie.

2.2. Onverenigbaarheden
Om zijn functies met de nodige onafhankelijkheid en conform de voorgeschreven plichten uit te voeren, zal
iedere mandataris zich op de meest strikte wijze onthouden van de uitoefening van bepaalde beroepen of functies
die onverenigbaar zijn met de uitoefening van zijn mandaat zoals voorzien in art. 26 van de KBDB-statuten of
iedere andere onverenigbaarheid die zou opduiken.
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2.3. Belangenconflicten
Geen enkele mandataris kan optreden als raadgever, vertegenwoordiger of verdediger van om het even welke
derde, weze hij lid van de KBDB, van zodra deze handelwijze indruist tegen de belangen van de KBDB en
bijgevolg deze laatste nadeel kan berokkenen.
Iedere mandataris die een persoonlijk belang heeft in een dossier dient zich van iedere vermenging in het
onderzoek te onthouden.

2.4. Vertrouwen en morele integriteit
Het onontbeerlijk vertrouwen dat de KBDB-leden in iedere mandataris stellen, is onbestaande wanneer de
eerlijkheid, de rechtschapenheid, de rechtlijnigheid of de oprechtheid van deze mandataris in twijfel wordt
getrokken.
De leden van de raad van beheer en bestuur van de KBDB, van de verschillende nationale comités, van de
PE/SPE en van de Kamers, mogen op de plakbrieven, herinneringskaarten, drukwerken voor de wedvluchten
enz..., geen gebruik maken of melding geven van het mandaat dat ze vervullen in deze organismen.

2.5. Geheimhouding
Iedere mandataris is gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die hij ontvangt in het kader van
een zaak waarin hij wellicht moet tussen komen.
Zonder garantie van geheimhouding kan er geen vertrouwen zijn.
De geheimhouding, in casu gekoppeld aan het beroepsgeheim, is dus erkend als een essentie en fundamenteel
recht en plicht van de mandataris.
Het behelst de geheimhouding van de stemmingen en meningen, uitgebracht tijdens beraadslagingen. Enkel de
collegiaal aangenomen beslissing mag worden medegedeeld.
Deze verplichting is niet beperkt in de tijd.
De mandataris moet de geheimhouding eveneens doen naleven door ieder persoon waarop hij in het kader van
zijn activiteiten beroep zou doen om met hem samen te werken.

2.6. Het belang van de KBDB, van zijn leden en van de duivensport
Ieder mandataris heeft de verplichting om op de meest efficiënte manier de belangen van de KBDB, van zijn
leden en van de duivensport in het algemeen te verdedigen alsof het om zijn eigen belangen ging.

3. VERSTANDHOUDINGEN TUSSEN
MANDATARISSEN
3.1. Collegialiteit
De collegialiteit vereist loyale en vertrouwelijke relaties tussen de mandatarissen, dit in het belang van de KBDB
De mandataris mag de belangen van de KBDB nooit afwegen tegenover deze van zijn leden.
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3.2. Vorming van nieuwe mandatarissen
Teneinde het imago van de KBDB te intensifiëren en de kwaliteit van zijn organen te verbeteren, dient iedere
mandataris die een lid ontmoet, die over humane en organisatorische kwaliteiten beschikt, deze laatste aan te
moedigen om een betere kennis te verwerven van onze statuten, codes en reglementen en mee te investeren in de
promotie en/of de ontwikkeling van onze federatie.

4. VOORLOPIGE MAATREGELEN EN
SANCTIES
4.1.Voorlopige maatregelen (NAV 26.10.2018 – 23.10.2019)
Wanneer een mandataris het voorwerp uitmaakt van vervolgingen voor scheidsrechterlijke rechtscolleges of voor
de raad van beheer en bestuur van de KBDB, kan de nationale algemene vergadering tijdens zijn vervolging een
voorlopige schorsingsmaatregel nemen conform de in onderhavig artikel vastgelegde procedure.
Behalve wanneer de klacht klaarblijkelijk als onontvankelijk en niet gegrond kan worden beschouwd, nodigt de
nationale algemene vergadering binnen de kortst mogelijke termijn de nationale juridische raadgever uit om een
beperkte onderzoekscommissie samen te stellen bestaande uit drie leden (waaronder minstens één van de
nationale juridische raadgevers). Deze commissie onderzoekt of er ernstige en zwaarwichtige aanwijzingen zijn
van schuld.
De leden van deze beperkte commissie zullen hiertoe, teneinde verslag uit te brengen voor de nationale algemene
vergadering , op initiatief van de nationale juridische raadgevers, met machtiging tot delegatie, kunnen overgaan
tot het inwinnen van alle informatie, het stellen van alle mogelijke vragen en het verzamelen van inlichtingen en
getuigenissen die ze nodig achten.
Zij zullen in het bijzonder de betrokken partij horen.
De leden van de scheidsrechterlijke kamers van de KBDB kunnen, wanneer zij hiertoe worden aangezocht, hun
medewerking weigeren wanneer zij de mening zijn toegedaan dat in dat geval hun beroepsgeheim wordt
geschonden of dat de sereniteit van hun opdracht of elk belang waardig voor bescherming op de helling wordt
gezet.
Identieke voorlopige maatregelen kunnen eveneens worden genomen tegen een mandataris die op voortvarende
wijze een gerechtelijke actie van gemeen-, burgerlijk- of strafrecht onderneemt tegen de KBDB, evenals tegen
een mandataris die het voorwerp uitmaakt van een door de KBDB tegen hem ingediende burgerlijke of
strafrechtelijke actie.

4.2. Sancties (NAV 14.02.2020)
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.
De nationale algemene vergadering zal in eerste en laatste instantie, bij een 2/3 meerderheid, een tuchtstraf, met
gesloten deuren, kunnen uitspreken (waarschuwing, blaam, schorsing van bepaalde of onbepaalde duur en
afzetting).
De schorsing hierboven vermeld komt in aanmerking voor de toepassing van art. 26.1 van de statuten.
De afzetting wordt gelijkgesteld aan een ontslag.
De door de nationale algemene vergadering uitgesproken beslissing is soeverein en uitvoerbaar bij voorraad
niettegenstaande ieder beroep.
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4.3 Rechtspleging
Alvorens een voorlopige maatregel te treffen of een sanctie uit te spreken dient de nationale algemene
vergadering, voorafgaandelijk iedere beslissing, de beschuldigde mandataris, al dan niet bijgestaan door een
raadsman, uit te nodigen al zijn nuttig geachte verweermiddelen neer te leggen.
De mandataris die geen gevolg geeft aan de oproep, zal bij verstek kunnen worden geschorst of gesanctioneerd.
Hij zal evenwel verzet kunnen aantekenen binnen de 15 dagen na de betekening van de door de nationale
algemene vergadering tegen hem uitgesproken beslissing.
Deze procedure in verzet schorst evenwel niet de uitvoering van de bij verzet uitgesproken beslissing, die
uitvoerbaar blijft tot op het ogenblik van de nieuwe beslissing.
De mandataris die verzet aantekent en zich een tweede maal bij verstek laat schorsen of sanctioneren, wordt een
nieuw verzet ontzegd.
Iedere geschorste of gesanctioneerde mandataris verbindt zich er toe de tegen hem, conform de huidige codex,
door de nationale algemene vergadering uitgesproken beslissing, niet te betwisten.
Hij ziet eveneens af van iedere schadeloosstelling.
...../...../....
Handtekening
(gelezen en goedgekeurd)
……………………………

