BUITENGEWONE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 2022
vrijdag 18 februari 2022 om 10u00,
in het administratieve KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.
DEFINITIEVE DAGORDE
1. Wijzigingen aan de STATUTEN
Art. 14 § 5, 6 & 9 van de KBDB-statuten
De duivenliefhebbersverenigingen worden aanvaard of geweigerd door de nationale raad van
beheer en bestuur, die zijn beslissingen dient te motiveren.
Duivenliefhebbersverenigingen die zich wensen aan te sluiten dienen in het bezit te zijn van
statuten en reglementen die beantwoorden aan de doelstellingen van de KBDB en een
schriftelijke aanvraag indienen bij de PE/SPE , die ze met advies overmaakt aan de nationale raad
van beheer en bestuur.
Alle wijzigingen in reglementen of statuten van de duivenliefhebbersverenigingen dienen
goedgekeurd te worden door de PE/SPE waaronder ze ressorteren en alwaar ze worden
ingediend.
Elke duivenliefhebbersvereniging die geen bijzondere goedgekeurde reglementen of statuten
bezit, zal de KBDB typestatuten voor de duivenliefhebbersverenigingen toepassen.
Het is de duivenliefhebbers toegelaten één duivenliefhebbersvereniging per gemeente te
stichten. In een gefusioneerde gemeente met minder dan honderd leden (is 100 leden een
redelijk aantal?) mag geen tweede duivenliefhebbersvereniging worden opgericht.
In gemeenten na fusie waar reeds een duivenliefhebbersvereniging bestaat, zal geen nieuwe
duivenliefhebbersvereniging kunnen worden gesticht, tenzij er meer dan honderd leden (is 100
leden een redelijk aantal?) zijn tegenover één bestaande duivenliefhebbersvereniging, meer dan
tweehonderd leden (is 200 leden een redelijk aantal?) tegenover twee bestaande, enz…
Dergelijke machtiging zal slechts kunnen verleend worden aan de aanvragers die een aantal
gunstige stemmen bekomen dat gelijk is aan de helft plus één van de aangesloten leden uit de
gemeente, ongeacht het aantal deelnemers aan de stemming bij het referendum dat door de
PE/SPE wordt gehouden, op kosten van de aanvragers. Die stemming is persoonsgebonden.
De bepalingen voorzien in de paragrafen 4, 5 & 6 van huidig artikel zijn ook van toepassing bij de
verhuis van een duivenliefhebbersvereniging.

Iedere vereniging mag slechts over één inkorvingslokaal (sportieve zetel) en één administratieve
zetel beschikken behoudens uitdrukkelijke toestemming van de nationale raad van beheer en
bestuur op advies van het comité van de PE/SPE.
…..
Het voorstel wordt niet aanvaard.

EERSTE STATUTAIRE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 2022
vrijdag 18.02.2022 om 10u00,
in het administratieve KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.

DEFINITIEVE DAGORDE
1. Goedkeuring van de notulen van de statutaire en buitengewone nationale algemene vergaderingen
van 29.10.2021 en 20.12.2021
De notulen werden goedgekeurd
2. Goedkeuring van de rekeningen 2020-2021
De rekeningen 2020-2021 werden goedgekeurd
3. Stemming van de begroting 2021-2022
De begroting 2021-2022 werd goedgekeurd
4. Vaststelling van de diverse bijdragen voor het jaar 2023 (bijdragen 2023 zie lager)
De bijdragen 2023 werden goedgekeurd
5. Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de
KBDB-kamers.
Eerste Aanleg : 750 euro
Beroep : 900 euro
Cassatie : 1200 euro
De borgtochten en forfaitaire bedragen 2023 werden goedgekeurd.
6. Onderzoek van de verslagen van:
a) de nationale raad van beheer en bestuur
b) financieel
c) censoren
De verslagen werden goedgekeurd.
7. Nationale Dagen - editie 2020 & 2021
Alle info betreffende de Nationale Dagen zijn ter beschikking op onze website.

8. Goedkeuring van de beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE
De verslagen werden goedgekeurd.
9. Voorstellen tot uitsluiting en aanvragen tot opheffing van uitsluiting en tot het verlenen van
eerherstel – nihil
10. Benoemingen – nihil
11. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen (zie lager) :
a) Algemeen – vooraan in de reglementen een algemene lijst voorzien met afkortingen
b) Nationaal Sportreglement
Art. 2 § 1, 8 § 2, 8 voorlaatste §, 11 § 2, 44 bis, 52 § 5, 83 § 1 en 93 bis
c) Dopingreglement
d) Statuten van de verenigingen
Art. 26
12. Organisatie van het komende vluchtseizoen en vaststelling van de criteria van de nationale
kampioenschappen (notulen van het NSC van 26/01/2022 & criteria evenals het voorstel van
de inleg voor kosten 2022 )

Bijlage bij punt 4

B I J D R A G E N 2023
€

25,00 voor de liefhebbers
Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt 25 EURO voor het
eerste lid en 10 EURO voor elk bijkomend lid.

€

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

€ 100,00 voor de vergezellers
€

50,00 voor de hulpvergezellers

€ 200,00 voor de vervoerfirma’s die geen vergezellersagentschap zijn
€ 300,00 voor de vergezellersagentschappen rechtgevend op een eerste kaart (wordt als
agentschap beschouwd de vergezeller of vergezellers die duiven meenemen
van een ganse streek)
€

50,00 voor de vrachtvervoerders (degenen die duiven in opdracht van de
vergezellers ophalen en naar een centraal punt vervoeren en geen
vergezellersvergunning bezitten)

€

25,00 voor de regelaars niet-liefhebbers

€

25,00 voor de secretarissen niet-liefhebbers

€

100,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders duivenliefhebbers

€

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

€ 120,00 voor de oproepers en voor de opstellers van de prijzenlijsten voor openbare
duivenverkopingen (vermeerderd met € 25,00 per openbare verkoping)
€ 100,00 voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen en de bijdrage rangschikkers
€ 100,00 voor de privé-lokalen
€ 100,00 voor de provinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht
€ 120,00 voor de interprovinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht
€ 500,00 voor de nationale organisatoren, per aangevraagde vlucht
€ 600,00 voor de internationale organisatoren, per aangevraagde vlucht

Bijlage punt 11 A, B & D

Voorstellen tot eventuele wijzigingen aan de KBDB-reglementen
-----------------------------------------------------------------------------------

A/ ALGEMEEN
A.1 Vooraan in de KBDB-reglementen een algemene lijst met afkortingen voorzien
Deze afkortingen kunnen worden gebruikt in de briefwisselingen met de liefhebbers, de verenigingen, enz.

Benaming

Afkorting

Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond
Provinciale Entiteit
Samengevoegde Provinciale Entiteit
Nationale Algemene Vergadering
Algemene Vergadering
Buitengewone Nationale Algemene Vergadering
Nationale Raad van Beheer en Bestuur
Nationaal Sportcomité
Nationale Juridische Commissie
Nationale Promotiecommissie

KBDB
PE
SPE
NAV
AV
BNAV
NRBB
NSC
NJC
NPC

Nationale Adviesraad voor Mechanische Klokken
Nationale Adviesraad voor Elektronische
Constatatiesystemen
Belgische Commissie van Keurmeesters
Huishoudelijk Reglement
Nationaal Sportreglement
Duivenliefhebberswetboek
Openbaar Ministerie
Wetenschappelijke Adviserende Commissie

AMK
AEC
BCK
HR
NSR
DLW
OM
WAC

B/ NATIONAAL SPORTREGLEMENT
B.1 Art. 2 § 1 van het NSR
Uitsluitend de De liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich
aansluiten dienen zich verplichtend aan te sluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op
buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB.
Het voorstel wordt aanvaard

B.2 Art. 8 § 2 van het NSR
- In een internationale en nationale wedvlucht worden slechts afzonderlijke wedstrijden ingericht in de
categorieën:
• oude duiven, jaarlingen en jonge duiven
- Voor de andere wedvluchten worden slechts afzonderlijke wedstrijden ingericht in de categorieën:
• Oude duiven/jaarlingen samen en jonge duiven
OF
• Vanaf het weekend van de laatste nationale wedvlucht (i.p.v. de eerste zaterdag van de
maand september), oude duiven/jaarlingen/jonge duiven samen
De dubbelingen voorzien in § 3 van huidig artikel mogen steeds worden ingericht.
De PE/SPE is gemachtigd om voor de dubbelingen op de bovenvermelde wedvluchten algemene maatregelen
te nemen.
Het voorstel wordt aanvaard
B.3 Art. 8 voorlaatste § van het NSR
De deelname van jaarduiven aan provinciale, interprovinciale, nationale en internationale wedvluchten, die
uitsluitend worden georganiseerd voor oude duiven, is verboden op straf van declassering en sanctie.
Het voorstel wordt aanvaard
B. 4 Art. 11 § 2 van het NSR
De wedstrijden voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf het weekend van 15 mei of bij gebrek vanaf het
weekend eropvolgend (opleervluchten vanaf het weekend van 1 mei).
De aanvangsdatum kan echter door een beslissing van de algemene vergadering van de PE/SPE naar een later
tijdstip worden verschoven.
Geen enkele wedstrijd voor jonge duiven mag de 550 km overschrijden (vanaf het hoofdlokaal van de
inrichter).
Het voorstel wordt aanvaard
B.5 Art. 44 bis van het NSR (nieuw artikel)
De inkorvingsburelen dienen voor alle wedvluchten de inkorvingsfiles over te maken aan de KBDB en dit
volgens de instructies opgesteld door deze laatste. Het overmaken van deze gegevens dient onmiddellijk na

de inkorving en uiterlijk vóór de lossing van de bewuste wedvlucht, te worden uitgevoerd, op straffe van
(sanctie te voorzien).
Het voorstel wordt aanvaard
B.6 Art. 52 § 5 van het NSR (nieuwe §)

Voor alle nationale en internationale wedvluchten dient verplichtend de voorzitter van het nationaal
sportcomité, schriftelijk (via sms of Whatsapp), te worden geraadpleegd door de betrokken Belgische
inrichter, alvorens te lossen. Bij afwezigheid van de voorzitter van het nationaal sportcomité zal hij
worden vervangen door de nationale voorzitter. De betrokken inrichter is verplicht dit vetorecht te
respecteren op straffe van het intrekken van zijn vergunning als inrichter van (inter)nationale
wedvluchten. Daarenboven zal een boete van 2,50 EURO per mand kunnen worden opgelegd.
Het voorstel wordt aanvaard

B.7 Art. 83 § 1 van het NSR
Voor alle wedvluchten dienen alle geklasseerde duiven, voor controle door de KBDB of door de
organisator, op het hok van de liefhebber ter beschikking blijven gedurende minstens 3 werkdagen na de
sluiting van de wedvlucht met uitzondering voor de nationale grote fond wedvluchten alwaar de duiven
gedurende minstens 5 werkdagen op het hok van de liefhebber ter beschikking moeten blijven (sanctie te
voorzien).
i.p.v.
Voor de nationale, internationale en interprovinciale wedvluchten dienen alle geklasseerde duiven op
het hok van de liefhebber ter beschikking blijven, voor controle door de KBDB of door de organisator
gedurende minstens 5 werkdagen na de sluiting van de wedvlucht en voor alle andere wedvluchten
gedurende minstens 3 werkdagen.
Een nieuw voorstel tot wijziging zal worden voorgelegd op de volgende Nationale Algemene Vergadering.
B. 8 Art. 93 bis van het NSR (nieuw artikel)
De inkorvingsburelen dienen voor alle wedvluchten de uitslagen over te maken aan de KBDB en dit
volgens de instructies opgesteld door deze laatste. Het overmaken van deze gegevens dient
onmiddellijk na het definitief worden van de bewuste uitslag, te worden uitgevoerd, op straffe van
(sanctie te voorzien).
Het voorstel wordt aanvaard

D/ Statuten van de verenigingen
C.1 Art. 26 van de Statuten van de verenigingen
Kunnen geen lid worden van het bestuur :

1. alle personen zoals voorzien in art. 12 van huidige statuten en art. 24 van het NSR;
2. de minderjarigen;
3. de vergunninghoudende liefhebber die een totale verkoop van zijn duiven heeft gehouden of
heeft doen houden voor een periode van één jaar, te rekenen van de dag van de verkoop
ongeacht de plaats waar hij is gevestigd;
4. de eigenaar of uitbater van een duivenlokaal van de vereniging;
5. begeleiders of verzenders van reisduiven;
6. al de personen die samenwonen met hen die een activiteit als hiervoren bedoeld uitoefenen en
alle personen welke een gewone bezoldigde bezigheid hebben in rechtstreeks verband met de
duivenliefhebberij;
7. al de aangesloten leden die samenspelen of duo vormen met hen die een activiteit als hierboven
bedoeld, uitoefenen.

Kan geen lid worden van het bestuur, noch helper, de aangeslotene die het voorwerp is geweest van een niet
voorwaardelijke schorsing.
Het voorstel wordt aanvaard

