
nationale buitengewone algemene vergadering 

WOENSDAG 24 oktober 2012 om 14u00, 

in het administratieve KBDB.-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

 

DEFINITIEVE DAGORDE 

 

1. WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN 

 

Art. 23 § 2 

 
Derde nationale statutaire algemene vergadering in oktober: 

1. Goedkeuring van het proces-verbaal betreffende de kiesverrichtingen, opgesteld door de nationale raad van beheer en 

bestuur conform de bepalingen van artikel 31 van de statuten, en van de stemtelling evenals de goedkeuring van de 

verschillende verkiezingen; 

(dit punt is slechts verplichtend tijdens de jaren van verkiezing) 

2. de prijs van de identiteitsring voor te stellen aan de minister van financiën; 

3. vaststelling data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor het volgend seizoen; 

4. project sportieve organisatie voor het volgend seizoen; 

 

 

Art. 41 § 2 
 

Hij houdt het toezicht over de boekhouding en zendt, samen met de dagorde van de 1ste en 3
de 

jaarlijkse 

nationale algemene vergaderingen  een balans met een rekening van ontvangsten en uitgaven. 

 

 

 

 

DE DERDE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2012 

voorzien bij artikel 22 van de Statuten, 

op WOENSDAG 24 oktober 2012 om 14u00, 

in het KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

 

DEFINITIEVE DAGORDE 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone en statutaire algemene vergaderingen van 27.06.2012 

De notulen werden unaniem goedgekeurd 

 

 

2. Prijs van de ring 2013 voor te stellen aan de Minister van Financiën; 

De prijs van de ring bedraagt 0.80 euro. 

 

 

3. Data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor 2013;  

Zie link naar vluchtprogramma 2013 op de pagina actueel. 

 

 

4. Sportieve organisatie voor het volgend seizoen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUBBELINGEN OP DE NATIONALE WEDVLUCHTEN  
Worden toegelaten : 

Nationaal 

Zonaal 

Province/SPE 

Lokaal 

+ eventueel 2 dubbelingen voor beslissing dienen onderworpen te worden aan de 

provinciale comités en dienen voorgelegd te worden aan het nationaal sportcomité.  

Zijn verplichtend: de hoofdwedvlucht evenals de lokale dubbeling  

Worden eveneens toegelaten: de VOLLEDIG gratis dubbelingen (voor liefhebbers en 

verenigingen) die de goedkeuring bekwamen van het provinciale comité.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Voorstellen tot uitsluiting; nihil 

 

 

6. Aanvragen tot opheffing van uitsluiting en aanvragen tot het verlenen van eerherstel; nihil 

 

7. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen (zie lager in dit document): 

 

a) Nationaal sportreglement 

Art. 3, 8, 11, 30, 40§7, 44, 50, 52§4,66, 87§2, 91§3, 98§3 & §4, 108§2 en 112 

b) Duivenliefhebberswetboek 

Art. 3 en 56 

 

 

8. Bekrachtiging benoemingen/ontslagen 

a) Ontslag van dhr P. SANTENS als provinciaal mandataris van de PE Oost-Vlaanderen en zijn vervanging 

door dhr W. MARCHANT 

b) Vervanging van dhr L. VERHAEGEN door dhr W. NUEL als nationaal mandataris en door dhr  

P. DE RIJST als provinciaal ondervoorzitter 

 

Alle ontslagen en benoemingen werden bekrachtigd. 

 

9. Nieuwe PROCEDURE voor de OVERSCHRIJVINGEN (in beraad) 

 

10. INFORMATISERING 

 

11. VERKOOP TERREIN POMMEROEUL 

De verkoop van het terrein te Pommeroeul werd afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

Voorstellen tot wijzigingen aan het 

DUIVENLIEFHEBBERSWETBOEK 
 

Art. 3 DLW 

“De Kamers doen uitspraak in volle onafhankelijkheid. Evenwel zijn zij gehouden tot het toepassen van de 

statuten en reglementen van de KBDB en van de gebruiken inzake duivensport die er geen afbreuk aan doen. 

Teneinde evenwel de integriteit van deze kamers te garanderen, dienen zowel de rechters als de Openbare 

Ministeries waaruit deze kamers zijn samengesteld, vóór hun benoeming, en dit teneinde hun eerbaarheid te 

verrechtvaardigen, een bewijs van goed gedrag en zeden in te dienen bij de nationale raad van beheer en 

bestuur.” 

 

Art. 56 DLW 

INLEG VOOR KOSTEN VOOR DE NATIONALE 

EN INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN  

Bevriezing van de bedragen voor de verplichte inleg 

en de diverse kortingen toegekend door de 

inrichters aan de verenigingen/liefhebbers voor een 

duur van 3 jaar (2013 – 2014 – 2015). 

GRONDIGE CONTOLE OP DE 

LOSSINGSPLAATSEN IN 2013  
 



Het Openbaar Ministerie doet het vooronderzoek van de klacht, doet nasporing, ondervraagt de beschuldigde, 

verzamelt alle inlichtingen en getuigenissen, geeft opdracht tot hokbezoeken en beslagleggingen, of maakt 

gebruik van alle andere middelen om de waarheid aan het licht te brengen. Hij kan zich laten bijstaan door een 

raad van bestuur van een PE/SPE. en dit rekening houdende met de onbevoegdheidregels (bevoegdheid van de 

nationale raad van beheer en bestuur). Elke raad van bestuur van een PE/SPE is hiervoor bevoegd behalve 

degene waar één of meerdere mandatarissen van de entiteit betrokken zijn in het dossier. In dit geval is de  

raad van bestuur van een andere PE/SPE, bij voorrang met dezelfde voertaal, bevoegd. De 

bevoegdheidsgeschillen worden door een onherroepelijke beslissing van de nationale raad van beheer en 

bestuur beslecht. 

 

           PM/mdc 

Voorstellen tot wijzigingen aan het NATIONAAL 

SPORTREGLEMENT 
 

►Art. 3  
De liefhebber kan slechts zijn hoklijst in één vereniging van zijn PE/SPE neerleggen ( in plaats van zijn 

provincie ) zoals bepaald door de statuten.  

 

►Art. 8  

schrappen van § 3 en 4 en vervangen door vetgedrukte tekst 

 

Wedstrijden of dubbelingen kunnen enkel doorgaan zo er minstens 2 deelnemers zijn. 

 

In een wedvlucht worden slechts afzonderlijke wedstrijden ingericht in de categorieën: oude duiven, jaarlingen 

en jonge duiven. 

Nevens deze wedstrijden mogen dubbelingen in andere categorieën worden ingericht, zonder dat evenwel de 

verplichting tot dubbelen aan de deelnemer kan worden opgelegd. 

 

Bij dubbeling in een andere categorie dienen de duiven eerst verplicht in hun eigen categorie te worden 

ingeschreven. 

 

De deelname aan dubbelingen voor jonge duiven in andere categorieën is evenwel niet toegelaten, tenzij vanaf 1 

september, doch behalve voor nationale wedvluchten. 

 

De duiven moeten verplicht worden ingeschreven in hun categorie (oude, jaarlingen, jongen) in functie 

van hun ringnummer.   

 

Behalve voor de nationale vluchten, is het spelen en/of dubbelen van jonge duiven in andere categorieën 

slechts toegelaten vanaf 1 september. 
 

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. 

 

Onder dubbelingen dient te worden verstaan: enerzijds, de dubbelingen in een andere categorie, bvb. jaarse 

duiven gedubbeld tussen de oude duiven (horizontale dubbeling); anderzijds, de dubbelingen op een ander 

niveau: Bvb. nationaal, provinciaal, lokaal (verticale dubbeling). 

De dubbelingen bij de duivinnen zijn niet meer toegelaten met uitzondering voor de internationale vluchten. 

 

Het niet naleven van de beschikkingen voorzien in huidig artikel brengt automatisch de declassering van de duif 

met zich mede en zal vervolging worden ingesteld ten overstaan van de desbetreffende inrichter. 

 

 

 

 

►Art.11  
Het duivenwedvluchtseizoen begint en eindigt op :  

…….  

…….  



Lossingen verder dan Parijs : vanaf de 1
e
 zaterdag van mei tot en met het weekend dat de laatste nationale 

vlucht voorafgaat.(i.p.v. de laatste zaterdag van augustus). Met uitzondering voor de nationale wedvlucht voor 

jonge duiven begin september.  

 

►Art.30 – vetgedrukt tekst bijvoegen 

De koppeling van een elektronische ring met een vaste voetring van een duif moet geschieden door een bij de 

KBDB aangesloten vereniging, in haar lokaal en onder toezicht van minstens twee afgevaardigden en met een 

door de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen gehomologeerde en jaarlijks goedgekeurde 

installatie.  De koppelingstabel wordt voor iedere liefhebber in zijn elektronische klok geladen met dezelfde 

gehomologeerde en goedgekeurde installatie.  Noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten 

wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is.  

In geen enkel geval mag een ingekorfde duif drager zijn van meerdere elektronische ringen.  

 

►Art. 40 § 7  
“Al de opgemaakte documenten betreffende de wedvluchten, evenals de souches (draagstrookjes) van de 

gummiringen, op spil of koord,  geplaatst, worden onder de verantwoordelijkheid van de vereniging, onder zegel 

en in verzekerde bewaring geplaatst.  Ook  foutieve documenten blijven samen met de wedvluchtdocumenten 

bewaard volgens de beschikkingen van art 120 NSR ( 2 jaar ). 

 

►Art.44  - vetgedrukte tekst bijvoegen na 2
de

 § 

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 voor de andere wedvluchten de buitentemperaturen hoger liggen dan 25°C, zal het aantal duiven 

in de manden met 10% dienen te worden verminderd.  

Deze vermindering zal altijd worden toegepast indien het KMI op de inkorvingsdag (na de update 

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°C worden voorspeld, dient ook de stapelhoogte met 1 laag verminderd 

te worden.  
De korven dienen een binnenhoogte te hebben van tenminste 22,50 cm.  

 

►Art.50 vetgedrukte tekst bijvoegen na 1
ste

 §  

Het vermoedelijk eerste lossingsuur wordt aan de liefhebber bekend gemaakt bij de inkorving.  

Indien art 44 (minder duiven per korf wegens hoge temperaturen) van toepassing is, zal het eerste 

lossingsuur met 1 uur vervroegd worden op voorwaarde dat de (weer)omstandigheden dit toelaten.  
 

►Art.52 §4 : in overeenstemming brengen van Nederlandstalige en Franstalige tekst. 

  mise en concordance du texte français et néerlandais  

En cas de conditions (prévisions) météorologiques défavorables risquant de perdurer le convoi peut se 

déplacer dès le deuxième jour (généralement le dimanche) ….. 

In geval de ongunstige weersomstandigheden (voorspellingen) aanhouden tot de derde dag na de voorziene 

lossingsdag (meestal maandag) mag op de tweede dag (meestal zondag) vanaf ……. 

 

►Art.66 – volgende tekst bijvoegen 

Enkel de gegevens vermeld op de bestatigingslijst, uitgeprint door de master, kunnen worden gebruikt 

worden voor de klassering van de duiven (de gegevens vermeld op een overzichtslijst kunnen niet in 

aanmerking genomen worden voor klassering)  
 

►Art. 87 § 2  
Zo twee of meerdere liefhebbers op verschillende hokken doch op hetzelfde domein gelegen aan wedvluchten 

deelnemen, mogen hun duiven onder elkaar geen serie vormen.  

Evenmin mogen de wedvluchtduiven tijdens het vluchtseizoen onder elkaar worden gewisseld.  Deze duiven 

kunnen slechts buiten het vluchtseizoen van eigenaar veranderen en na uitvoering van de reglementaire 

overschrijving.  

 

►Art.91 § 3  



Enkel uitslagen van wedstrijden of dubbelingen waarop inleg voorkomt die door de liefhebber werd gezet, 

kunnen dienen tot staving van ingediende palmaressen voor kampioenschappen.  

 

►Art.98 §3 en §4 
Indien het elektronisch systeem faalt en er bij de inkorving slechts één gummi werd aangebracht, wordt de 

gummi gebruikt bij wijze van 1
ste

 bestatiging.  De chip moet  (i.p.v. kan) bestatigd worden ter controle (in een 

potje of rechtstreeks in functie van het type van de gebruikte chip).  

Indien de controle niet tijdig wordt geklokt,  moet de duif  worden geklasseerd op de bestatiging van de controle 

(zie beschikkingen van § 6,7 en 8)  

 

►Art. 108 § 2  

Al de te koop gestelde duiven dienen eigendom te zijn van de verkoper.  

De gekochte of gekregen duiven zullen door hem verplichtend op zijn naam overgeschreven worden vóór 

de verkoop.  

 

►Art. 112  

Elke liefhebber, eigenaar van een duif, wordt sterk aangeraden het eigendomsbewijs voor te leggen 

teneinde de overschrijving, zo snel mogelijk, op zijn naam uit te voeren. Elke duivenliefhebber die eigenaar 

werd van een duif en het eigendomsbewijs kan voorleggen, is verplicht binnen de 30 dagen de overschrijving op 

zijn naam te laten doen. Om de overdracht te laten doen zal hij zich wenden tot zijn PE/SPE  ( bij de 

administratieve diensten van de KBDB ) Hij zal daaraan - voor inzage - het eigendomsbewijs van de duif 

toevoegen en de hiervoor voorziene som betalen. De mutatie wordt pas effectief na betaling.  

De KBDB zal uitsluitend overschrijvingen van reisduiven uitvoeren indien ze beschikt over de volledige 

gegevens van de nieuwe eigenaar (naam, voornaam, adres en lidnummer van aansluiting bij de KBDB of bij een 

federatie aangesloten bij het F.C.I.).  

Bij verlies van het eigendomsbewijs kan een duplicaat worden aangevraagd door de eigenaar van de duif of door 

degene die het verkregen heeft op voorwaarde dat hij een attest voorlegt waarin de afstand door de oude eigenaar 

wordt bevestigd. In deze hypothese heeft de wettigheid van het duplicaat-eigendomsbewijs voorrang op deze van 

het originele eigendomsbewijs.  

Zo de duif afkomstig is van een andere entiteit zullen de diensten van de KBDB het nodige doen opdat de 

aanmelding  rechtstreeks aan de nieuwe eigenaar zou kunnen geschieden, indien bedoelde duif zou komen te 

verdwalen.  

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met duiven die bij de 

KBDB niet zijn overgeschreven op naam van de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van inbreuk tegen dit 

beginsel zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten 

voordele van de vlucht of de activiteit (met strikte naleving van de termijnen voorzien bij art. 89 van huidig 

reglement).  

Iedere duivenliefhebber die, ten persoonlijke titel, een duif schenkt of verkoopt aan een derde kan eveneens de 

overschrijving van deze duif vragen. Hij zendt hiervoor aan de KBDB het eigendomsbewijs, wat hij niet aan de 

koper van de duif heeft afgegeven, evenals het bedrag voor de kosten van overschrijving. De KBDB zal na het 

uitvoeren van de overschrijving het eigendomsbewijs overmaken aan de nieuwe bezitter.  

Duiven die niet staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber kunnen nooit deelnemen aan KBDB-

activiteiten en kampioenschappen.  

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten alsook aan de 

KBDB-kampioenschappen met duiven waarvoor zij niet over het eigendomsbewijs beschikken.  

Een buitenlandse liefhebber, waarvan reeds duiven op zijn naam ingeschreven staan bij zijn eigen federatie, zal, 

als hij zich aansluit bij de KBDB deze duiven via het systeem van overschrijving op zijn naam moeten laten 

inschrijven.  

Indien een lid bij een associatie wordt toegevoegd of wegvalt dienen de duiven niet te worden overgeschreven 

op voorwaarde dat voor het overige alle gegevens (licentienummer, adres van het hok, ringnummers,...) dezelfde 

blijven.  

 



 
       

     


