BUITENGEWONE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 2021
vrijdag 29 oktober 2021 om 10u00,
in het administratieve KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.
DEFINITIEVE DAGORDE
1. Nationale adviesraden voor mechanische klokken en voor elektronische constatatiesystemen
a) ONTSLAGEN & BENOEMINGEN

ONTSLAGEN
• De heer Mark De Backer als Voorzitter van de nationale adviesraden
• De heer Christof Gheerardijn als technieker van de nationale adviesraad voor elektronische
constatatiesytemen
• De heer Rik De Keyser als technieker van de nationale adviesraad voor elektronische
constatatiesytemen
BENOEMINGEN (op voorstel van het Nationaal Sportcomité)
Als voorstel van voorzitter voor de AEC en de nationale adviesraad voor mechanische
klokken:
-

Luc De Backer

Als voorstel van techniekers voor de AEC:
-

Callebert Piet
Odeurs Luc
Vangheluwe Pol

De benoemingen worden goedgekeurd
b) Wijzigingen aan de STATUTEN (zie lager) :

Art. 40
Het voorstel wordt aanvaard.

2.

Andere wijzigingen aan de STATUTEN (zie lager) :
a) Art. 26 (zie bijgevoegd schrijven van Mevr. Lageot en de HH. Sapin, Mayeur, Deneyer en Cherain)
en het voorstel van wijziging voorgelegd op de BAV van 26.02.2021
Het voorstel wordt aanvaard
b) Art. 14 en een art. 21 bis toevoegen
Het voorstel wordt aanvaard

TWEEDE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2021
VRIJDAG 29 oktober 2021 om 10u00,
in het KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.

DEFINITIEVE DAGORDE

1. Goedkeuring van de notulen van de digitale nationale buitengewone en statutaire
algemene vergadering van 26.02.2021
De notulen werden goedgekeurd.
2. PLICHTENLEER (ZONDER PERS)
Klacht van dhr JOOSSENS Rudi t/ dhr WEES Albert
3. BOEKHOUDING
a) E-mail van de PE Oost-Vlaanderen betreffende de algemene werking van de KBDB en zijn
mandatarissen
b) Vaststelling van de PRIJS VAN DE RING 2022 voor te stellen aan de Minister van Financiën
en de bepaling van het bedrag van de supplementaire bijdrage vanaf de aankoop van X
aantal ringen (bepaling van de prijs van de ring en situatie op 31.08.2021).
De prijs van de ring 2022 -> 1.00 euro
vanaf de 151ste ring een supplement van
2,00EUR/ring
vanaf de 301ste ring een supplement van
4,00EUR/ring
c) Begroting PE/SPE (art. 43 van de Statuten)
De begroting PE/SPE werd goedgekeurd.

4. FCI
Dossier van onbetaalde facturen 2016 en 2017
5. NATIONALE DAGEN seizoenen 2020 & 2021
6. Dossier ‘overstromingen’
7. Voorstel tot uitsluiting - nihil
8. Aanvraag tot opheffing van uitsluiting en aanvraag tot het verlenen van eerherstel – nihil
9. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen (zie lager)
a) Nationaal Sportreglement
Art. 2, 6 § 1, 8 § 3 & § 5, 10 § 2 & § 3, 11 § 1, 12 § 2, 24, 30 laatste §, 37 § 7,44, 65, 83, 98,
101 § 2 en inlassing van een voorlaatste §, 105 bis I, 105 bis III B, tekst boven art. 105, 112,
art. 6 Paramyxovirose
b) Dopingreglement - ter info
c) Huishoudelijk Reglement
Art. 19
10. Vaststelling data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten
voor het vluchtseizoen 2022 (in bijlage)

11. Sportieve organisatie voor het vluchtseizoen 2022 (in bijlage)

Bijlage BAV 29.10.2021
1. Nationale adviesraden voor mechanische klokken en voor elektronische
constatatiesystemen
b) Wijzigingen aan de STATUTEN :
Art. 40 (NAV 26.02.2021) Covid-19 – ten gevolge van de Covid-19 pandemie kon de testdag niet
plaatsvinden. In afwijking van huidig artikel zal, voor wat betreft het speelseizoen 2021, de
standaard 2020 van toepassing zijn.
Nationale Adviesraad voor mechanische klokken
In de schoot van de KBDB bestaat een nationale adviesraad voor mechanische klokken met als
essentiële functie het onderzoek en het adviseren van alle betwistbare documenten van
constataties van duiven met mechanische klokken, die de PE/SPE niet konden oplossen. Deze
adviesraad zal eveneens de PE/SPE adviseren bij de organisatie van de cursussen voor regelaars
van mechanische klokken. Deze adviesraad bestaande uit technici in deze materie, die tegelijk
mandataris kunnen zijn, wordt benoemd door de nationale algemene vergadering, op voorstel van
het nationaal sportcomité.
Nationale Adviesraad voor elektronische constatatiesystemen
Memorie van toelichting
Het is de taak van de nieuwe adviesraad voor elektronische constatatiesystemen ingericht in de
schoot van de KBDB om toe te zien op het eerlijk verloop van het duivenspel en op het tot stand
komen en in stand houden van de voorwaarden die een open markt toelaten voor de uitrustingen
voor het elektronisch constateren. Het eerlijk verloop is een evidente voorwaarde voor een
sportieve concurrentie tussen duivenliefhebbers. De open marktsituatie laat de vrije concurrentie
tussen fabrikanten toe en komt aldus de duivenliefhebbers ten goede voor wat betreft de kostprijs
en de kwaliteit van de aangeboden uitrustingen. De complexiteit en de evolutie van de
technologie maken dat de KBDB noch over de technische middelen, noch over het nodige
personeel beschikt die toelaten de markt in haar totaliteit en in detail te blijven volgen. De
fabrikanten zelf dragen de basisverantwoordelijkheden er voor te zorgen dat de uitrustingen niet
fraudegevoelig zijn en dat de markt open blijft door de onderlinge compatibiliteit tussen de
fabrikanten. Het optreden van de KBDB hierin is niet regulerend maar enkel toezichthoudend,
waarbij zij niet zal nalaten fabrikanten die deze basisverantwoordelijkheden niet ter harte nemen,
terecht te wijzen en te sanctioneren met de middelen die ter hare beschikking staan. In de schoot
van de KBDB bestaat een nationale adviesraad voor elektronische constataties met als essentiële
functie het opstellen van de standaard (protocol) waaraan alle elektronische constatatiesystemen
moeten voldoen. De standaard (protocol) kan ieder jaar worden aangepast. De aanpassingen voor
het volgende seizoen zullen vóór 1 oktober van ieder jaar aan de fabrikanten officieel worden
meegedeeld. Tussen 1 oktober en 15 november zorgen de fabrikanten ervoor dat alle door hen op
de Belgische markt gebrachte onderdelen voor het elektronisch bestatigen van duiven voldoen
aan de standaard en onderling compatibel zijn. Hiertoe zal de adviesraad een “testdag”
organiseren (in de gebouwen van de KBDB) in de periode tussen 15 november en 5 december.

Fabrikanten die het niet nodig achten op deze testdag aanwezig te zijn, of sommige van hun
onderdelen voor het elektronisch bestatigen van duiven niet aanbieden, verliezen elke
beroepsmogelijkheid in geval van betwisting i.v.m. de compatibiliteit met de uitrustingen van
andere fabrikanten. De testdag is een faciliteit aangeboden door de KBDB en heeft tot doel om in
geval van problemen met de compatibiliteit de technische oorzaken hiervan vast te leggen en in
eerste instantie een minnelijke schikking te beogen tussen de fabrikanten. Is dit niet mogelijk, dan
zal de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen adviseren welk systeem of
onderdeel van systeem niet voldoet aan de standaard. De kosten van de expertise zullen ten laste
zijn van de fabrikant van deze laatste. Tussen de testdag en 31 december worden de door de
fabrikanten minnelijk afgesproken (of de eventueel door de adviesraad opgelegde) wijzigingen
voor het herstellen of behoud van de compatibiliteit geïmplementeerd in hun toestellen. De reeds
gedetecteerde probleemgevallen die niet opgelost zijn op 5 januari worden geweerd voor het
lopende jaar.
De adviesraad bestaat uit technici in deze materie
Uitzonderingsclausule speelseizoen 2022
Rekening houdend met het feit dat de voltallige Nationale Adviesraad voor elektronische
constatatiesystemen ontslag heeft genomen en, , ten einde met kennis van zaken, de standaard
2022 goed te kunnen keuren, zijn, in afwijking van huidig artikel, volgende termijnen van
toepassing:
- De aanpassingen aan de Standaard 2022 zullen vóór 15 november 2021 aan de
fabrikanten officieel worden meegedeeld
- Tussen 15 november 2021 en 27 december 2021 zorgen de fabrikanten ervoor dat alle
door hen op de Belgische markt gebrachte onderdelen voor het elektronisch bestatigen
van duiven voldoen aan de standaard en onderling compatibel zijn.
- Hiertoe zal de adviesraad een “testdag” organiseren (in de gebouwen van de KBDB) in
de periode tussen 27 december 2021 en 16 januari 2022.
- Tussen de testdag en 11 februari 2022 worden de door de fabrikanten minnelijk
afgesproken (of de eventueel door de adviesraad opgelegde) wijzigingen voor het
herstellen of behoud van de compatibiliteit geïmplementeerd in hun toestellen. De
reeds gedetecteerde probleemgevallen die niet opgelost zijn op 17 februari 2022 worden
geweerd voor het lopende jaar.
Het voorstel wordt aanvaard.

2. Andere wijzigingen aan de STATUTEN :
a) Art. 26 (zie bijgevoegd schrijven van Mevr. Lageot en de HH. Sapin, Mayeur, Deneyer et
Cherain)
→ Voorstel van wijziging voorgelegd op de BAV 26.02.2021
Art. 26
Mogen geen kandidaat zijn bij de verkiezingen, noch deel uitmaken van een PE/SPE of van
nationale comités van de KBDB:
1. elke aangeslotene die het voorwerp is geweest of uitmaakt van een schorsing
2. de vergunninghoudende liefhebber die een totale verkoop van zijn duiven heeft gehouden of
doen houden, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de verkoop,
ongeacht de plaats waar hij is gevestigd;
3. de lokaalhouders;
4. elke vergunninghoudende rangschikker;
5. begeleiders en bezoldigde verzenders van reisduiven;

6. de fabrikanten van duivensportartikelen;
7. elke beheerder, directeur, vertegenwoordiger of kaderlid in de schoot van een firma die zich
bezighoudt met de fabricatie van of de handel in duivensportartikelen;
8. de bezoldigden en loontrekkenden van de KBDB of van een interprovinciaal, provinciaal,
regionaal of plaatselijk orgaan;
9. iedere duivensportjournalist, in hoedanigheid van kroniekschrijver, uitgever, directeur of
beheerder van een duivensportblad en/of krant;
10. - ieder aangeslotene die samenwoont met een persoon zoals vermeld onder punt 1 tot 9;
- alle personen die een bezoldigde bezigheid hebben in rechtstreeks verband met de
duivenliefhebberij. Vallen niet onder dergelijke bezigheden deze waarvoor een forfaitaire
vergoeding en/of onkostenvergoeding wordt uitgekeerd;
11. ieder aangeslotene die in associatie speelt met een persoon zoals vermeld onder punt 1 tot
9;
12. alle aangeslotenen die de leeftijd van 69 jaar bereikt hebben in het jaar van de verkiezingen;
13. alle minderjarige aangeslotenen;
14. elk lid van een associatie waarvan de partner een mandaat vervult in één of ander comité;
15. elke aangeslotene die deel heeft uitgemaakt van het KBDB-personeel.
16. Mogen niet verkozen worden voor een nationaal mandaat in de schoot van de NAV of in de
schoot van een centraal comité zoals voorzien in artikel 36 van de statuten, een mandataris
van een PE/SPE met een bloedverwantschap tot en met de 3de graad met een persoon
opgenomen in punt 8 van dit artikel.
17. - behalve naar behoren gemotiveerde gevallen van overmacht, een mandataris die tijdens
een
vorig mandaat ontslag heeft genomen;
Iedere mandataris die door fouten in het beheer, begaan tijdens de uitoefening van een
vorig mandaat, schade heeft veroorzaakt aan de KBDB en dewelke door middel
van een audit, een intern onderzoek of via gerechtelijk weg kenbaar werden gemaakt aan
de nationale algemene vergadering
18. Ieder persoon die deel uitmaakt van een comité dewelke wedstrijden inricht zoals voorzien in
artikel 12 van het NSR en anderen met uitzondering van deze georganiseerd door de KBDB of
één van haar regionale, interprovinciale of provinciale entiteiten. (Dit punt zal bij de volgende
verkiezingen in werking treden).
19. Een persoon die tegen de KBDB heeft opgetreden (en die zijn proces heeft verloren) kan zich
niet meer kandidaat stellen voor de volgende verkiezingen.
Het voorstel wordt aanvaard.

b) Art. 14 en een art. 21 bis toevoegen
Art. 14
Toevoegen : “onder de algemene term “inrichter” wordt verstaan:
- De inrichters van interprovinciale, nationale en internationale wedvluchten
- De provinciale inrichters
- De verbonden of samenspelen
- De verenigingen”.
Het voorstel wordt aanvaard.

Art. 21 bis toevoegen :
Indien fysieke vergaderingen onmogelijk worden gemaakt, moet de liefhebber die wordt
opgeroepen om te verschijnen voor een orgaan van de KBDB met dwangbevoegdheid, zoals de
NRBB, een beperkte commissie van het NSC, de kamers, enz, kiezen tussen een hoorzitting via
videoconferentie of een schriftelijke procedure waarin hij zijn verdediging kan uiteenzetten.
Het voorstel wordt aanvaard.

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

Bijlage punt 9 a) definitieve dagorde NAV 29/10/2021
Voorstellen tot wijzigingen aan het nationaal sportreglement
Art. 2, 83, 112, 105 bis III B – inlassing van volgende tekst
Indien face-to-face vergaderingen onmogelijk worden gemaakt, zal de liefhebber bij zijn verdediging
moeten kiezen tussen een hoorzitting via videoconferentie of een schriftelijke procedure.
Het voorstel wordt aanvaard.
Art. 6 § 1 – wijziging in het vet
De erkenning tot het inrichten van nationale wedvluchten wordt jaarlijks verleend door de nationale raad van
beheer en bestuur. Voor de provinciale en interprovinciale wedvluchten wordt kennis genomen door de
nationale raad van beheer en bestuur van de beslissing van de betrokken PE/SPE.
Het voorstel wordt aanvaard.

Art. 8 § 3- wijziging in het vet
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 maximumbedrag voor elk van deze dubbelingen wordt beperkt tot:
- Lokaal (verplichtend): 0,25 EURO/duif (werkingskosten)
- PE/Waalse zone (verplichtend): 0.25 EURO/duif
- ALLE andere dubbelingen (VRIJE dubbelingen): maximum 0,25 EURO/duif
Het voorstel wordt aanvaard
Art. 8 § 5 – wijziging in het vet
Het dubbelen van jonge duiven in de andere categorie wordt toegelaten vanaf het weekend van de laatste
nationale wedvlucht (i.p.v. de eerste zaterdag van september) zonder dat evenwel de verplichting tot dubbelen
aan de deelnemer kan worden opgelegd.
Het voorstel wordt aanvaard
Art. 10 § 2 & § 3 – wijziging in het vet
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 Waalse
zone en de lokale dubbeling
- voor de nationale vluchten: de zonale dubbeling, de dubbeling PE/SPE Waalse zone en de
lokale dubbeling.
De liefhebbers worden automatisch geklasseerd in de dubbeling PE/SPE Waalse zone alwaar hun duivenhok
zich bevindt ook al worden de duiven ingekorfd in een andere PE/SPE Waalse zone. 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 Waalse zone behoort, opgenomen worden in de
dubbeling van deze PE/SPE Waalse zone waartoe deze deelgemeente sportief behoort.
Het voorstel wordt aanvaard
Art. 11 § 1 – wijziging in het vet
Het duivenwedvluchtseizoen begint en eindigt op:

vanaf het laatste weekend (i.p.v. 2e weekend) van maart tot en met het
vierde weekend van oktober (opleervluchten 1 week voor de 1ste wedvlucht)
Grote snelheid:
vanaf de 1e zaterdag van april tot de laatste zondag van september.
Kleine halve-fond:
vanaf de 1e zaterdag van mei tot en met het weekend dat de laatste nationale
vlucht voorafgaat.
→ De leden van het NSC laten de beslissing over aan het oordeel van de nationale mandatarissen.
Het voorstel wordt aanvaard
Kleine snelheid:

Art. 12 – schrapping § 2
De data, de lossingsplaatsen, alsook de algemene voorwaarden van de nationale wedvluchten worden ieder jaar,
tegen de 15e oktober, door het nationaal sportcomité vastgesteld en aan de derde algemene vergadering van de
KBDB voorgelegd.
De eerste nationale vlucht zal steeds worden ingericht op het voorlaatste weekend van de maand mei.
De nationale wedvluchten worden toegekend door de derde algemene vergadering van de KBDB op
voorstel van het nationaal sportcomité.
……..
Het voorstel wordt aanvaard
Art. 24 – wijziging in het vet
De houders of eigenaars van duivenliefhebberslokalen van de vereniging en alle personen bedoeld in de artikels
9 en art. 26 van de statuten, mogen geen deel uitmaken van het bestuur van verenigingen of verbonden, noch van
de KBDB-instellingen.
Alle personen, aangesloten in toepassing van art. 9 van de statuten, evenals de leden- duivenliefhebbers
aangesloten in een andere vereniging van de PE/SPE of in een andere vereniging van een aanpalende PE/SPE
kunnen deel uitmaken van het bestuur van verenigingen doch niet van het hoofdbestuur van de vereniging. Zij
kunnen slechts deel uitmaken van het bestuur van één enkele vereniging.
De personen van 71 jaar en ouder mogen echter deel uitmaken van het comité van de vereniging, het verbond of
de groepering.
De inrichters van provinciale, interprovinciale, nationale en internationale wedvluchten dienen zich te
houden aan de regels vastgelegd in hun eigen statuten of hun eigen reglementen.
Het voorstel wordt aanvaard

Art. 30 laatste § - wijziging in het vet
De indiening van de elektronische koppelingslijsten bij de KBDB dient te geschieden voor de:
- oude duiven en jaarlingen: vóór 1 maart (i.p.v. vóór de inkorving van de eerste nationale
wedvlucht)
- jonge duiven: vóór 1 mei (i.p.v. vóór de inkorving van de wedvlucht vanuit Bourges II)
→ De leden van het NSC maken het voorstel, ZONDER ADVIES, over aan de nationale mandatarissen.
Het voorstel wordt niet aanvaard
Art. 37 § 7 – wijziging in het vet
Het ringen van de duiven gebeurt bij middel van een gummiring en facultatief met een tweede ring die als
controle dient.
Al de duiven die deelnemen aan de nationale en internationale wedvluchten dienen steeds te worden ingekorfd
met een “chip”ring dewelke zal worden gebruikt om elektronisch te constateren of voor een eventuele controle
van de manueel ingekorfde duiven.
Het voorstel wordt aanvaard
Art. 44 – wijziging in het vet

Het maximum aantal duiven dat in de korven mag geplaatst worden, staat vermeld in de instructies voor het
vervoer van reisduiven naar de lossingsplaatsen over de weg, die worden goedgekeurd door de bevoegde
ministeriële diensten. Voor de nationale en internationale wedvluchten wordt het toegelaten aantal duiven per
mand jaarlijks door het nationaal sportcomité bepaald. Indien de buitentemperaturen hoger liggen dan 25°C,
zal het aantal duiven in de manden met 10% dienen te worden verminderd. Voor de (inter)nationale
wedvluchten zal deze beslissing worden genomen door de voorzitter van het nationaal sportcomité in
samenspraak met de inrichter van de wedvlucht. Deze normen (waarbij bij de bepaling ervan wordt
rekening gehouden met de mogelijkheid van een hittegolf tijdens het seizoen) dienen gerespecteerd te
worden door alle (inter)nationale inkorvingslokalen op straffe van weigering als (inter)nationaal
inkorvingslokaal naar de toekomst toe. Deze vermindering zal altijd worden toegepast indien het KMI op de
inkorvingsdag (na de update van de teletekst van 12 uur) 26°C of meer (voor het centrum van het land)
voorspelt voor de reisdag(en) en/of lossingsdag. Indien temperaturen hoger dan 30° worden voorspeld,
dient ook de stapelhoogte met 1 laag verminderd te worden. De korven dienen een binnenhoogte te hebben
van tenminste 22,50 cm.
Het voorstel wordt aanvaard
Art.65 – inlassing van een nieuwe § 1
Het afslaan van het toestel kan enkel gebeuren na het constateren van de duiven voor de bewuste
wedvlucht.
Wat het binnenbrengen van de apparaten betreft, zullen de liefhebbers er over waken de richtlijnen,
uitgevaardigd door de inrichters en/of de inkorvingsburelen, na te leven.
Het bestatigingstoestel moet verplichtend worden binnengebracht dezelfde dag als de sluitingsdag van de
wedvlucht tenzij anders bepaald door de vereniging en/of de inrichter.
Het voorstel wordt aanvaard
Art. 98 – wijzigingen in het vet
Voor alle Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale grote fond wedvlucht of een
nationale fondwedvlucht kunnen de liefhebbers, facultatief een gummiring vragen zullen verplicht één
gummiring dragen met uitzondering voor de Nederlandse duiven op internationale wedvluchten alwaar
de gummi’s worden afgeschaft voor die duiven waarvoor het WCScontrolesysteem wordt toegepast. Alle
manueel ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale grote fond wedvlucht of een nationale
fondwedvlucht zullen verplicht één gummi dragen evenals een “chip”ring dewelke nuttig zal zijn bij een
eventuele controle. De duiven die deelnemen aan deze vluchten en mechanisch ingekorfd worden zullen
twee gummi’s dragen. De twee gummiringen mogen niet aan dezelfde poot worden aangebracht. Voor
deze die deelnemen aan interprovinciale of provinciale wedvluchten moeten de richtlijnen van de inrichter
dienaangaande worden gevolgd.
Voor de nationale fondwedvluchten en de internationale grote fond wedvluchten dienen volgende duiven
verplicht te worden gecontroleerd in het hoofdtoestel of het controletoestel:
de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 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)
De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden
binnengebracht.
Bij gebrek aan een controleconstatatie van de eerste geklokte duif in elke categorie, zal de duif één
seconde nà de controlebestatiging van de tweede geklokte duif in dezelfde categorie worden geklasseerd.
Indien geen controlebestatiging van de tweede geklokte duif per categorie wordt uitgevoerd zal deze
bestatiging worden geannuleerd. De verplichte termijn voor controle vervalt voor de gehandicapte
liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin deze laatste
bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde controle niet kan
uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard
en goedgekeurd. De controle dient echter wel te geschieden binnen een termijn van 2 uren vanaf het
officiële uur van bestatiging (in u, min, sec).

Indien het elektronisch systeem faalt en er bij de inkorving een gummi (i.p.v. slechts één gummi) werd
aangebracht, wordt de gummi gebruikt bij wijze van 1ste bestatiging. De chip moet bestatigd worden ter
controle (in een potje of rechtstreeks in functie van het type van de gebruikte chip). Deze beschadigde chip
zal, na het lichten van het toestel, moeten bewaard worden door de vereniging tot het einde van het
lopende vluchtseizoen.
Indien de controle niet tijdig wordt geklokt, moet de duif worden geklasseerd op de bestatiging van de
controle.
Indien het elektronisch systeem werkt en de duif werd normaal elektronisch geconstateerd, doch de duif
komt thuis zonder gummi, dan kan de betreffende chip in een mechanisch toestel geconstateerd worden
als controlebestatiging.
De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van bestatiging.
Deze voorschriften zijn slechts minimaal. De inrichters zijn bevoegd om ze nog strenger te maken, bvb.
door de verplichting al de duiven te controleren. Deze voorschriften dienen evenwel ter goedkeuring te
worden voorgelegd aan het nationaal sportcomité in het vooruitzicht van zijn jaarlijkse vergadering.
Voor internationale, nationale, interprovinciale en provinciale vluchten is het gebruik van klokken die het uur
van bestatiging aangeven met een prik van een naald verboden, zowel hoofdtoestel als controletoestel.
Voor internationale en nationale vluchten zijn enkel elektronische systemen en QUARTZ-toestellen toegestaan
als hoofdklok (Quartz-toestellen eveneens als controleklok ).
Het bestatigen van de elektronische ring Controle bestatigingen mogen, op eigen risico, in goedgekeurde
mechanische toestellen gebeuren; deze kunnen evenwel NOOIT in aanmerking worden genomen bij defect van
de hoofdklok.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van huidig artikel blijft artikel 68 NSR van toepassing en is prioritair.
Het voorstel wordt aanvaard
Art. 101 § 2 – wijziging in het vet
De meldingen zullen de laatste 4 cijfers van de identiteitsring, het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van
aanmelden (in u, min, sec), het eventueel vleugelmerk en de naam van de liefhebber vermelden. Wanneer het uur
van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in
u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan,
waaronder het bewust en opzettelijk mededelen van een foutief uur van klokken, zal de duif worden
gedeklasseerd.
Het voorstel wordt aanvaard
Art. 101 - inlassing van een voorlaatste §
De formaliteiten van aanmelden zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van bestatiging.
Tekst boven art. 105 – wijziging in het vet
Opschorting van de artikels 105 t.e.m. 111 voor wat betreft de verplichting tot het betalen van de 3%. Deze
opschorting geldt voor de verkopingen (datum van verkoop) vanaf 01.01.2016 t.e.m. 31.10.2022.
Het voorstel wordt aanvaard
Art. 105 bis punt 1 – inlassing van volgende tekst
Hokcontroles zullen worden ingesteld door de NRBB.
Art. 112 – inlassing van volgende tekst
De KBDB is de enige federatie die bevoegd is om aanvragen van overschrijvingen van hokken gelegen op
Belgisch grondgebied te behandelen.
Art. 6 – inlassing van een § 2 - Reglement PARAMYXOVIROSE
De eigenaars van duiven, de duivenverenigingen en de vervoerders-vergezellers zullen de beslissingen, getroffen
door de betrokken ministeriële diensten, strikt moeten toepassen.

Een overtreding op de beschikkingen van dit artikel is strafbaar met volgende sancties:
Een effectieve schorsing voor het lopende sportseizoen
De beschikkingen voorzien door de artikels 141, 142 en 142 bis van het
Duivenliefhebberswetboek zijn eveneens van toepassing op deze overtredingen
Enkel de nationale raad van beheer en bestuur is bevoegd om kennis te nemen van overtredingen van
onderhavig artikel.
Bij het vaststellen van een overtreding van dit artikel zal het betrokken lid derhalve worden opgeroepen
door de nationale raad van beheer en bestuur teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen.
Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich laten bijstaan door een advocaat of
raadgever aangesloten bij de KBDB.
De nationale raad van beheer en bestuur betekent zo spoedig mogelijk haar gemotiveerde beslissing aan
het betrokken lid.
De beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.
De beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur is niet vatbaar voor hoger beroep.
Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrokken lid ten genoege van recht kan
aantonen dat zijn niet verschijnen op de zitting van de nationale raad van beheer en bestuur te wijten is
aan een overmachtssituatie.
De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine bevoegdheid van de nationale raad van
beheer en bestuur.
De straffen kunnen enkel worden opgeheven door de nationale raad van beheer en bestuur na een
schriftelijke en gemotiveerde aanvraag van betrokkene.
-------------------------------------
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9. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen
b) Dopingreglement – ter info
In overleg met de raadslieden van de KBDB, zal de NRBB aan de AV in februari 2022, een aangepast
dopingreglement voorleggen ter goedkeuring.

c)

Huishoudelijk reglement
Art. 19 van het huishoudelijk reglement zoals voorgelegd op het NSC
Het comité van de PE/SPE is belast met:
- het waarborgen van sportieve eerlijkheid tussen de liefhebbers en de verenigingen. Het comité en kan
derhalve de nodige maatregelen treffen om elke ongegronde en/of onrechtmatige sportieve beslissing van
verenigingen, groeperingen, samenspelen en/of sectoren te annuleren
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