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Beslissingen (digitale) Buitengewone Nationale Algemene
Vergadering 20.12.2021
■ Wijzigingen aan de KBDB-reglementen
A) STATUTEN
Art. 40
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 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 fabikanten ervoor dat
De fabrikanten zorgen 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 een neutrale locatie) 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
Na de 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.
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De reeds gedetecteerde probleemgevallen die niet opgelost zijn op 5 januari binnen de gestelde
termijn worden geweerd voor het lopende jaar.
De Nationale Raad van beheer en bestuur zal de data vaststellen waarop:
1. De standaard (protocol) aan de fabrikant officieel wordt meegedeeld
2. De testdag wordt georganiseerd evenals de wijze waarop
3. De minnelijk met de fabrikanten afgesproken (of de eventueel door de adviesraad
opgelegde) wijzigingen voor het herstellen of het behoud van de compatibiliteit dienen
geïmplementeerd te zijn in de toestellen.
De adviesraad bestaat uit technici in deze materie. Deze adviesraad wordt benoemd door de nationale
algemene vergadering, op voorstel van het nationaal sportcomité. Voor het adviseren ingeval van
betwisting, kan de adviesraad zich laten bijstaan door een gerechtelijk expert.
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.
B) NATIONAAL SPORTREGLEMENT
Art. 36 § 5
De verenigingen of verbonden doen de deelnemingszone op een klare en duidelijke wijze kennen in
een tekst die door alle liefhebbers kan worden begrepen. Indien met deelgemeenten wordt gewerkt
zal het comité van de betrokken PE/SPE de administratieve kaart ter beschikking stellen, dewelke
voor alle verenigingen/verbonden van de desbetreffende PE/SPE zal worden gebruikt. De
administratieve kaart van vóór de fusie van eind 1976 – begin 1977 kan worden gebruikt.
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