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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 voor-
waarden die een open markt toelaten voor de uitrustingen 
voor het elektronisch constateren. Het eerlijk verloop is een 
evidente voorwaarde voor een sportieve concurrentie tus-
sen duivenliefhebbers. De open marktsituatie laat de vrije 
concurrentie tussen fabrikanten toe en komt aldus de dui-
venliefhebbers 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 compatibili-
teit tussen de fabrikanten. Het optreden van de KBDB hierin 
is niet regulerend maar enkel toezichthoudend, waarbij zij 
niet zal nalaten fabrikanten die deze basisverantwoordelijk-
heden niet ter harte nemen, terecht te wijzen en te sanctio-
neren 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 elek-
tronische constatatiesystemen moeten voldoen. De stan-
daard (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 fa-
brikanten. 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 constatatiesys-
temen 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. 

De reeds gedetecteerde probleemgevallen die niet opge-
lost zijn op 5 januari  binnen de gestelde termijn worden 
geweerd voor het lopende jaar. 

De Nationale Raad van beheer en bestuur zal de data vast-
stellen 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) wij-
zigingen 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 ad-
viesraad wordt benoemd door de nationale algemene ver-
gadering, 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 ont-
slag heeft genomen en, , ten einde met kennis van zaken, 
de standaard 2022 goed te kunnen keuren, zijn, in afwij-
king van huidig artikel, volgende termijnen van toepas-
sing:

- De aanpassingen aan de Standaard 2022 zullen vóór 15 
november 2021 aan de fabrikanten officieel worden mee-
gedeeld

- 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 besta-
tigen 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 de-
cember 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 be-
trokken PE/SPE de administratieve kaart ter beschikking 
stellen, dewelke voor alle verenigingen/verbonden van de 
desbetreffende PE/SPE zal worden gebruikt. De adminis-
tratieve kaart van vóór de fusie van eind 1976 – begin 1977 
kan worden gebruikt.
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• De notulen van de statutaire en buitengewone nationale algemene 
vergaderingen van 29.10.2021 en 20.12.2021 worden goedgekeurd.

• De rekeningen 2020-2021 worden goedgekeurd.

• De begroting 2021-2022 wordt goedgekeurd.

• Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de 
procedurekosten bij de KBDB-Kamers:

Borgtochten
€ 100 voor de kamer van eerste aanleg
€ 200 voor de kamer van beroep I
€ 400 voor de kamer van cassatie
Gelieve te noteren dat de gestorte borgtochten, ingeval van intrekking 
van de klacht, niet meer worden terugbetaald. 

Procedurekosten
€ 750 voor de kamer van eerste aanleg 
€ 900 voor de kamers van beroep
€ 1200 voor de kamer van cassatie

• Het verslag van de nationale raad van beheer en bestuur, het finan-
cieel verslag en het verslag van de censoren worden goedgekeurd.

• De beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de 
PE/SPE worden goedgekeurd.

• WIJZIGINGEN aan de KBDB-reglementen:

A/ ALGEMEEN

A.1 Vooraan in de KBDB-reglementen een algemene lijst met afkor-
tingen voorzien 

Deze afkortingen kunnen worden gebruikt in de briefwisselingen met 
de liefhebbers, de verenigingen, enz.

Benaming Afkorting

Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond KBDB

Provinciale Entiteit PE

Samengevoegde Provinciale Entiteit SPE

Nationale Algemene Vergadering NAV

Algemene Vergadering AV

Buitengewone Nationale Algemene Vergadering BNAV

Nationale Raad van Beheer en Bestuur NRBB

Nationaal Sportcomité NSC

Nationale Juridische Commissie NJC

Nationale Promotiecommissie NPC

Nationale Adviesraad voor Mechanische Klokken AMK
Nationale Adviesraad voor 
Elektronische Constatatiesystemen

AEC

Belgische Commissie van Keurmeesters BCK

Huishoudelijk Reglement HR

Nationaal Sportreglement NSR

Duivenliefhebberswetboek DLW

Openbaar Ministerie OM

Wetenschappelijke Adviserende Commissie 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 verplich-
tend 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.

B.2 Art. 8 § 2 van het NSR
- In een internationale en nationale wedvlucht worden slechts afzon-
derlijke wedstrijden ingericht in de categorieën:
 • oude duiven, jaarlingen en jonge duiven 
- Voor de andere wedvluchten worden slechts afzonderlijke wedstrij-
den 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 wor-
den ingericht. 
De PE/SPE is gemachtigd om voor de dubbelingen op de bovenver-
melde wedvluchten algemene maatregelen te nemen.

B.3 Art. 8 voorlaatste § van het NSR
De deelname van jaarduiven aan provinciale, interprovinciale, nati-
onale en internationale wedvluchten, die uitsluitend worden georga-
niseerd voor oude duiven, is verboden op straf van declassering en 
sanctie. 

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 (opleervluch-
ten 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 overschrij-
den (vanaf het hoofdlokaal van de inrichter).

B.5 Art. 44 bis van het NSR (nieuw artikel)
De inkorvingsburelen dienen voor alle wedvluchten de inkorvings-
files over te maken aan de KBDB en dit volgens de instructies op-
gesteld door deze laatste. Het overmaken van deze gegevens dient 
onmiddellijk na de inkorving en uiterlijk vóór de lossing van de be-
wuste wedvlucht, te worden uitgevoerd, op straffe van (sanctie te 
voorzien). 

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 in-
richter, alvorens te lossen. Bij afwezigheid van de voorzitter van het na-
tionaal sportcomité zal hij worden vervangen door de nationale voor-
zitter. 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. 

B.7 Art. 83 § 1 van het NSR 
Voor alle wedvluchten dienen alle geklasseerde duiven, voor contro-

BESLISSINGEN
NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 18.02.2022 
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le door de KBDB of door de organisator, op het hok van de liefhebber 
ter beschikking blijven gedurende minstens 3 werkdagen na de slui-
ting 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 be-
schikking 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 vol-
gende 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 onmid-
dellijk na het definitief worden van de bewuste uitslag, te worden 
uitgevoerd, op straffe van (sanctie te voorzien).

C/ DOPINGREGLEMENT 

Het integraal aangepast dopingreglement (NAV 18.2.2022 en 
21.03.2022 bevindt zich op pagina 18 tot 21.

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 perio-
de 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 gewo-
ne 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.

■ Sportieve organisatie voor het seizoen 2022:

De punten medegedeeld door de voorzitter van het Nationaal Sport-
comité ingevolge de vergadering van zijn comité dd. 26/01/2022, vindt 
u op pagina 6 tot 9.

BESLISSINGEN BUITENGEWONE NATIONALE
ALGEMENE VERGADERING 21.03.2022
1. ONTSLAGEN/BENOEMINGEN:

a) SPE Luik-Namen-Luxemburg 
-  Ontslag van de heer Léandre LEVEQUE als provinciaal man-

dataris 
➜ Ontslag van dhr. Léandre Leveque wordt bevestigd
b) PE Antwerpen 

-  Ontslag van de heer Jozef OORTS als lid van het NSC 
➜ Ontslag van dhr. Jozef Oorts wordt bevestigd, zijn taken zullen 

tijdelijk overgenomen worden door de Antwerpse Provinciale 
Voorzitter

c) PE Oost-Vlaanderen 
- Ontslag van de heer Gertjan VAN RAEMDONCK als provinci-

aal en nationaal mandataris 
➜ Ontslag van dhr. Gertjan Van Raemdonck wordt bevestigd

- Benoeming als provinciaal mandataris:
 * De heer Freddy VAN OVERWAELE ter vervanging van de heer 

Gertjan VAN RAEMDONCK 
➜ Benoeming van dhr. Freddy Van Overwaele als provinciaal manda-

taris wordt goedgekeurd
- Benoeming als nationaal mandataris:
 * De heer Freddy VAN OVERWAELE ter vervanging van de heer 

Gertjan VAN RAEMDONCK 
➜ Benoeming van dhr. Freddy Van Overwaele als nationaal manda-

taris wordt goedgekeurd
d) Verkiezing en benoeming van de nationale penningmeester 
➜ Dhr. Wim Nuel wordt als nationale penningmeester benoemd

2. WIJZIGING aan de Reglementen 
a) Art. 83§1 van het Nationaal Sportreglement 

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 5 kalen-
derdagen na de sluiting van de wedvlucht(en) waaraan zij hebben 
deelgenomen met uitzondering:
1)  voor de nationale grote fond wedvluchten alwaar de duiven 

een verplichte rustperiode van 7 werkdagen moeten hebben
en/of
2)  bij deelname aan een door de KBDB erkende wedvlucht (uitge-

zonderd Grote Fond-vluchten)

Bij niet-naleving, zal de duif worden gedeclasseerd op de volgende 
wedvlucht. 
➜ Deze wijziging geldt tevens voor het dopingreglement (het inte-
graal aangepaste dopingreglement (NAV 18.02.2022 en 21.03.2022) 
bevindt zich op pag. 18 tot 21.

3. NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2022 
 Voorstel van PE Antwerpen – splitsing van kleine en grote snel-

heid
➜ Het voorstel wordt niet aanvaard 


