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REGLEMENT BETREFFENDE DE VERPLICHTE INENTING TEGEN
PARAMYXOVIROSE
VOOR ALLE DUIVEN DIE AAN TENTOONSTELLINGEN OF SPORTMANIFESTATIES
DEELNEMEN
Rekening houdend met het Koninklijk Besluit van 28.11.1994 dat de vaccinatie van reisduiven verplicht en met
de richtlijn van de Europese Gemeenschap van 14.07.1992, die de communautaire beschikkingen stipuleert van
de intercommunautaire uitwisselingen, zullen volgende maatregelen van toepassing zijn voor de aangeslotenen
van de KBDB
Art. 1
Alle reisduiven die deelnemen aan een sportmanifestatie of aan een tentoonstelling moeten ingeënt zijn tegen
paramyxovirose.
Art. 2
Voor elke inkorving zal de eigenaar een attest moeten voorleggen dat bevestigt dat zijn duiven werden ingeënt
tegen paramyxovirose, volgens de voorschriften dienaangaande gepubliceerd in het Bondsblad en/of website van
de KBDB
Art. 3
Alle inrichters van sportmanifestaties of van tentoonstellingen zullen de duiven, waarvan de eigenaar bij de
inkorving geen vaccinatieattest kan voorleggen, moeten weigeren.
Art. 4
Elke duivenvereniging zal aan haar vergezeller een attest overmaken bevestigend dat uitsluitend duiven werden
ingekorfd die ingeënt zijn tegen paramyxovirose.
Art. 5 (NAV 27.06.2012 – 26.02.2014)
Elke inbreuk op het huidig reglement, dient door de inkorvende vereniging, binnen de kortst mogelijke tijd,
gemeld te worden aan de raad van bestuur van de PE/SPE die de duivenliefhebber in kwestie een verbod oplegt
om nog duiven in te korven. Dit verbod wordt opgeheven 21 dagen nadat een attest van inenting werd
ondertekend. Bewuste duif dient, bij beslissing van de inrichter van de betrokken wedvlucht, verplichtend uit de
uitslag te worden genomen.
Ingeval van aanhoudende weigering zich te onderwerpen aan het KB van 28.11.1994 en de richtlijn van de
Europese Gemeenschap van 14.07.1992 zal de nationale raad van beheer en bestuur, na onderzoek van het
dossier, een boete opleggen aan zowel de liefhebber als aan de betrokken vereniging. De beschikking voorzien in
§1 van huidig artikel blijft onverwijld van toepassing.
Bij niet betaling van de boete kan de betrokkene onderworpen worden aan de toepassing van artikel 102 punt 11
van het duivenliefhebberswetboek.
Art. 6
De eigenaars van duiven, de duivenverenigingen en de vervoerders-vergezellers zullen de beslissingen, getroffen
door de betrokken ministeriële diensten, strikt moeten toepassen.
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