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Artikel 1

Reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole NPO

Het Reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole NPO is vastgesteld overeenkomstig artikel
34 van de Statuten NPO en geeft onder meer uitvoering aan het gestelde in artikel 46 van het
Huishoudelijk Reglement NPO
Artikel 2

De vaste voetring en het eigendomsbewijs

1.

Ter erkenning en bescherming van het eigendomsrecht op postduiven geeft Bestuur
NPO vaste voetringen uit met bijbehorende eigendomsbewijzen.

2.

Door Bestuur NPO worden de geplastificeerde kunststof of aluminium vaste voetringen
en de bij deze ringen behorende eigendomsbewijzen uitsluitend via de Basisverenigingen
aan Basisleden verstrekt.
Bestuur NPO is gerechtigd van deze regel af te wijken ten gunste van leden van een aan
de postduivensport verwante organisatie.
Aanverwante organisaties handelen niet in strijd met Statuten en Reglementen NPO

3.

Namens Bestuur NPO registreert Bureau NPO de uitgegeven vaste voetringen op naam
van de eigenaars.

4.

Het is Basisleden niet toegestaan voor het ringen van in Nederland geboren duiven vaste
voetringen te gebruiken die door buitenlandse postduivenhoudersorganisaties of door
leden hiervan zijn verstrekt. Eveneens is het niet toegestaan door Bestuur NPO verstrekte vaste voetringen over te dragen aan leden van buitenlandse postduivenhoudersorganisaties en/of aan niet-NPO-leden.

Artikel 3

Richtlijnen en bestellijsten

Namens Bestuur NPO worden ieder jaar bestellijsten en richtlijnen omtrent het aanvragen
van vaste voetringen gezonden aan de secretarissen van de Basisverenigingen NPO en aanverwante organisaties.
Artikel 4

Beheer eigendomsbewijzen van uitgesloten leden

Aan Basisleden die rechtens zijn uitgesloten van deelname aan wedvluchten, verzendingen
en/of tentoonstellingen voor een langere duur dan één jaar, kunnen wel vaste voetringen
worden verstrekt, maar de bijbehorende eigendomsbewijzen blijven onder beheer van Bestuur Basisvereniging.
De eigendomsbewijzen worden overdragen wanneer een einde is gekomen aan de uitsluiting.
Ook blijven de eigendomsbewijzen onder beheer van Bestuur Basisvereniging indien bij de
uitgifte van de vaste voetringen een tuchtrechtelijke zaak lopende is, waarvan redelijkerwijze
verwacht kan worden dat een Basislid voor een langere duur dan één jaar zal worden uitgesloten van deelname aan wedvluchten, verzendingen en/of tentoonstellingen.
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Artikel 5

Overdracht duiven van uitgesloten leden

Indien een Basislid, om welke reden dan ook, voor een bepaalde periode is uitgesloten van
deelname aan wedvluchten, verzendingen en/of tentoonstellingen, worden de onder de uitsluiting vallende duiven en alle andere duiven die het Basislid gedurende de periode van uitsluiting onder zijn/haar berusting krijgt, ook niet door andere Basisleden voor wedvluchten,
verzendingen en/of tentoonstellingen gebruikt of daartoe aan anderen overgedragen.
Artikel 6

Strookje op voetring

Het is toegestaan om op de vaste voetringen een strookje te plakken, mits dit de leesbaarheid
van de ring niet schaadt.
Op het strookje wordt uitsluitend het telefoonnummer van de eigenaar vermeld.
Artikel 7

Overige voetringen

Het houden of huisvesten van duiven welke zijn voorzien van twee verschillende genummerde vaste voetringen is niet toegestaan. Het is echter wel toegestaan om naast de genummerde vaste voetring een naamring aan te leggen.
Artikel 8

Ongeringde duiven

Het houden of huisvesten van ongeringde duiven is niet toegestaan, met uitzondering van het
in artikel 9 van dit reglement gestelde.
Onder “ongeringde duiven” wordt verstaan:
1. duiven die niet zijn voorzien van een vaste voetring;
2. duiven die zijn voorzien van een vaste voetring die niet is uitgegeven door Bestuur NPO
of door een rechtspersoon als bedoeld in artikel 41 van het Huishoudelijk Reglement
NPO of door een bij de F.C.I. aangesloten buitenlandse organisatie;
3. duiven die zijn voorzien van een zodanig beschadigde vaste voetring, dat de volledige gegevens niet meer volkomen duidelijk zijn of waarvan de vaste voetring op enigerlei wijze
het plegen van frauduleuze handelingen mogelijk kan maken;
4. duiven die zijn voorzien van een vaste voetring die op enigerlei wijze is gelast, geplakt,
hersteld of anderszins sluitend is gemaakt.
Artikel 9

Afgeknipte voetringen

Uitsluitend door Bestuur NPO daartoe aangewezen dierenartsen zijn bevoegd om op medische indicatie een vaste voetring te verwijderen. Bij een verzoek tot verwijdering van een
vaste voetring moet het betreffende eigendomsbewijs/duplicaat eigendomsbewijs aan de dierenarts worden overhandigd.
Van de verwijdering van de vaste voetring stelt de dierenarts een verklaring op en stuurt deze
met de verwijderde vaste voetring en het betreffende eigendomsbewijs/duplicaat eigendomsbewijs naar Bureau NPO
Het Basislid ontvangt vervolgens van dit bureau een verklaring met fotokopieën van de verwijderde vaste voetring en het eigendomsbewijs/duplicaat eigendomsbewijs.
Uitsluitend het op deze verklaring vermelde Basislid is gerechtigd de duif te houden of te
huisvesten. De duif wordt niet ingezet op wedvluchten en/of tentoonstellingen en wordt niet
verhandeld.
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Artikel 10

Het duplicaat eigendomsbewijs

1.

Indien op enigerlei wijze het bij de vaste voetring behorende eigendomsbewijs in het ongerede is geraakt, kan de eigenaar/houder van de duif een duplicaat eigendomsbewijs
aanvragen bij Bureau NPO. De te volgen handelwijze wordt jaarlijks gepubliceerd.

2.

Duiven, voorzien van een vaste voetring, waarvoor door Bureau NPO een duplicaat eigendomsbewijs is afgegeven, zijn eigendom van de houder van het duplicaat eigendomsbewijs. Bij afgifte van een duplicaat eigendomsbewijs vervalt het originele eigendomsbewijs.

Artikel 11
1.

Overschrijven aangekochte of verkregen duiven

Basisleden zijn verplicht aangekochte of verkregen duiven binnen 14 dagen na aanschaffing of verkrijging op zijn/haar naam te doen overschrijven.
De te volgen handelwijze wordt jaarlijks gepubliceerd.

Artikel 12

De hoklijst

1.

Bestuur NPO bepaalt vorm en inhoud van de hoklijsten.
Alle te gebruiken hoklijsten voldoen aan de door Bestuur NPO gestelde eisen.

2.

Op de hoklijst worden alle duiven vermeld die het onbetwiste eigendom zijn van het Basislid.

3.

De registratie geschiedt door vermelding van de nationaliteit, het jaartal, het volledige
ringnummer, kleur en geslacht.

4.

De hoklijsten worden jaarlijks veertien dagen vóór aanvang van het vliegseizoen in drievoud ingeleverd bij Bestuur Basisvereniging.

5.

Bestuur Basisvereniging zorgt er voor dat het originele exemplaar van de ontvangen
hoklijsten ieder jaar vóór aanvang van het vliegseizoen in het bezit is van Bestuur Afdeling. Het tweede exemplaar is bestemd voor Bestuur Basisvereniging en het derde exemplaar is bestemd voor het Basislid.

6.

Het Basislid overlegt bij inlevering van de hoklijst de eigendomsbewijzen/duplicaat eigendomsbewijzen.

7.

Bestuur Basisvereniging controleert de eigendomsbewijzen/duplicaat eigendomsbewijzen
en tekent de hoklijsten voor akkoord.

8.

Alle duiven die op de hoklijst staan zijn overeenkomstig de “Entverplichting” tegen paramyxo ingeënt.

9.

Het Basislid overlegt bij inlevering van de hoklijst de entbewijzen en verstrekt een kopie
van de entbewijzen aan Bestuur Basisvereniging.

10. Bestuur Basisvereniging controleert of van alle duiven op de hoklijst een geldig entbewijs
aanwezig is.
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Artikel 13

Vreemde duiven

Basisleden die op hun hok(ken) een van een vaste voetring voorziene vreemde Nederlandse
duif aantreffen, zijn verplicht hoogstens vijf dagen na het aantreffen van deze duif ofwel:
a. het volledige ringnummer en jaartal van de duif schriftelijk te melden aan Bureau NPO;
b. de duif mondeling of telefonisch te melden aan de ringenadministrateur van de Basisvereniging waar de duif thuishoort. Wanneer de betrokken eigenaar niet binnen vijf dagen na de mondelinge of telefonische melding aan de ringenadministrateur reageert, is de
opvanger alsnog verplicht om de duif direct schriftelijk te melden aan Bureau NPO;
c. de duif ter beschikking te stellen van een door Bestuur NPO erkende Centraal Hokbeheerder;
d. na raadplegen van het telefonische informatienummer NPO of de zoekmogelijkheid op de
website NPO rechtstreeks (telefonisch) contact op te nemen met de eigenaar van de opgevangen duif.
Artikel 14

Melden buitenlandse duiven

Basisleden zijn verplicht om een vreemde duif voorzien van een buitenlandse vaste voetring
hoogstens vijf dagen na het aantreffen van deze duif schriftelijk te melden aan Bureau NPO
Artikel 15

Vasthouden vreemde duiven

Na opgave van een vreemde duif wordt de duif vastgehouden. Het is de melder niet toegestaan om daarna de gemelde duif van zijn hok(ken) te laten uitvliegen.
Artikel 16

Opvangkaarten

Na opgave aan Bureau NPO ontvangt de melder een opvangkaart waarop de naam en het
adres van de eigenaar van de opgegeven duif vermeld staan en de eigenaar ontvangt een opvangkaart waarop de naam en het adres van de melder vermeld staan.
Artikel 17

Wachttijd

De eigenaar is verplicht om ofwel tijdens het (telefonische) contact met de melder ofwel binnen 7 dagen voor Nederlandse duiven en 14 dagen voor buitenlandse duiven na de melddatum op de mail/brief de melder te berichten:
a. of hij de opgevangen duif komt of laat ophalen;
b. of hij het eigendomsbewijs/duplicaat eigendomsbewijs van de duif per omgaande ter beschikking stelt aan de melder;
c. over een andere voor beiden bevredigende oplossing.
Artikel 18

Fatsoenlijk reageren

De eigenaar is verplicht degene bij wie de opgegeven duif zich bevindt op een door algemene
normen van fatsoen ingegeven wijze te bejegenen.
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Artikel 19

Teruggeven duiven

De melder is verplicht de opgevangen duif na het tonen van het eigendomsbewijs/duplicaat
eigendomsbewijs of de opvangkaart aan de eigenaar terug te geven.
Artikel 20

Duplicaten Nederlandse duiven

Indien de eigenaar binnen zeven dagen na de postafstempeling van de opvangkaart geen bericht aan de melder heeft gezonden of doen zenden, dan kan de melder de aangemelde duif
zelf behouden.
Wanneer de duif wordt behouden is de melder verplicht binnen veertien dagen na het verstrijken van de hiervoor genoemde zeven dagen een duplicaat eigendomsbewijs bij Bureau
NPO aan te vragen.
Bureau NPO bericht de eigenaar schriftelijk dat een duplicaat eigendomsbewijs is aangevraagd en verzorgt publicatie. Indien binnen veertien dagen na publicatie schriftelijk geen
rechtsgeldige bezwaren tegen de verstrekking worden ingediend, wordt het duplicaat eigendomsbewijs namens Bestuur NPO verstrekt.
Artikel 21
1.
2.

Overdracht en eigendomsbewijzen

Basisleden dragen aan derden geen duiven over zonder dat tegelijkertijd de betreffende
eigendomsbewijzen/duplicaat eigendomsbewijzen worden overgedragen.
Het is Basisleden niet toegestaan postduiven zonder eigendomsbewijs/duplicaat-eigendomsbewijs of transferbewijs aan te nemen.

Artikel 22

Bruikleen

In bruikleen gehuisveste duiven moeten zijn gedekt door een door de eigenaar ondertekende
verklaring, die alle gegevens van de vaste voetringen en naam en adres van de eigenaar bevat.
Artikel 23

Afstand doen van opgevangen duiven

1. Het is Basisleden niet toegestaan om opgevangen duiven, anders dan aan beheerders van
centrale hokken, al dan niet tegen vergoeding ter beschikking te stellen.
2. Het in lid 1 gestelde is ook van toepassing op Basisverenigingen die opgevangen duiven
verzamelen.
Artikel 24

Hokcontroleurs

De NPO kent hokcontroleurs:
a. benoemd door Bestuur NPO;
b. benoemd door Bestuur Afdeling;
c. benoemd door Bestuur Basisvereniging.
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Artikel 25

Benoeming hokcontroleurs

1.

Hokcontroleurs benoemd door Bestuur NPO worden voor een periode van twee jaren
benoemd en zijn terstond herbenoembaar.

2.

Hokcontroleurs benoemd door Bestuur Afdeling worden voor een periode van twee jaren
benoemd en zijn terstond herbenoembaar.

3.

Hokcontroleurs benoemd door Bestuur Basisvereniging worden voor een periode van
twee jaren benoemd en zijn terstond herbenoembaar.

4.

Er worden per categorie minimaal twee hokcontroleurs benoemd.

5.

De namen en de adressen van de hokcontroleurs zijn geregistreerd bij Bestuur NPO en
bij de betrokken besturen Afdelingen en Basisverenigingen.

Artikel 26

Legitimatie

Alle hokcontroleurs beschikken over een door of vanwege Bestuur NPO uitgegeven legitimatiebewijs, bevattende naam, adres en pasfoto van de hokcontroleur.
Artikel 27

Opdracht tot hokcontrole door vereniging

1.

Bestuur Basisvereniging is bevoegd aan de verenigingshokcontroleurs opdracht te geven
voor een controle, wanneer dit Bestuur vermoedt of kennis heeft gekregen dat door een
Basislid duiven worden gehuisvest die niet in overeenstemming met de ”Entverplichting”
tegen paramyxo zijn geënt, of waarvan geen eigendomsbewijs of duplicaat eigendomsbewijs of een nog van kracht zijnde opvangkaart getoond kan worden, dan wel andere onregelmatigheden worden vermoed.

2.

De verenigingshokcontroleurs rapporteren hun bevindingen van een uitgevoerde controle schriftelijk bij Bestuur Basisvereniging.

Artikel 28

Opdracht tot hokcontrole door afdeling

Bestuur Afdeling is bevoegd aan de afdelingshokcontroleurs opdracht te geven op de hokken
van de Basisleden van de bij de Afdeling ingedeelde Basisverenigingen controle uit te voeren,
zulks wanneer dit bestuur vermoedt of ter kennis is gekomen, dat door een Basislid onregelmatigheden betreffende de duivensport zijn en/of worden gepleegd.
Artikel 29
1.

Opdracht tot hokcontrole door Bestuur

Bestuur NPO is bevoegd aan de NPO-hokcontroleurs opdracht te geven controle uit te
voeren op de hokken van Basisleden, wanneer dit bestuur vermoedt of ter kennis is gekomen, dat een Basislid zich schuldig maakt aan onregelmatigheden in de duivensport of
diefstal of heling van duiven. Tevens is Bestuur NPO bevoegd uit preventief oogpunt
steekproefsgewijs controles te laten houden.
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2.

Bestuur NPO is bevoegd aan de NPO-hokcontroleurs opdracht te geven controle uit te
voeren bij Centraal Hokbeheerders.

3.

De NPO-hokcontroleurs rapporteren hun bevindingen van een uitgevoerde controle
schriftelijk bij Bestuur NPO

Artikel 30

De controle

Een controle wordt altijd uitgevoerd door tenminste twee hokcontroleurs. Bij de uitvoering
dragen zij het aan hen verstrekte legitimatiebewijs bij zich en tonen dit voor aanvang van de
controle aan het Basislid bij wie de controle zal worden uitgevoerd.
Artikel 31

Toegang

Een Basislid is verplicht volledige medewerking te verlenen aan de hokcontrole, toegang te
verlenen tot zijn hok(ken) en alle overige plaatsen waar zijn duiven zich bevinden en aan de
hokcontroleurs die duiven te overhandigen die door de hokcontroleurs worden aangewezen.
Zonder toestemming van de bewoner is het de hokcontroleurs niet toegestaan in de woning
onderzoek te doen.
In geval van weigering geven de hokcontroleurs hiervan onmiddellijk kennis aan het bestuur
dat de controle heeft opgedragen.
Artikel 32

Doel

Tijdens de controle wordt nagegaan of er zich op het hok/de hokken van het betrokken Basislid duiven bevinden die ongeringd zijn en waarvan door de houder geen verklaring als bedoeld
in artikel 9 van dit reglement kan worden overgelegd of duiven waarvan door de houder het
eigendomsbewijs/duplicaat eigendomsbewijs of een nog van kracht zijnde opvangkaart niet
kan worden getoond. Voorts wordt ook gelet op de aanwezigheid van ernstig verwaarloosde
en/of zieke duiven.
Artikel 33

In beslagname

Het is hokcontroleurs niet toegestaan zonder toestemming van de houder ongeringde duiven
zonder verklaring als bedoeld in artikel 9 van dit reglement, of duiven waarvan het eigendomsbewijs/duplicaat eigendomsbewijs of een nog van kracht zijnde opvangkaart niet kan
worden getoond, in beslag te nemen. Indien sprake is van ernstige verdenking wordt de politie ingeschakeld.
Artikel 34
1.

Herstelmogelijkheid en aangifte

Wanneer door hokcontroleurs bij een controle ongeringde duiven worden aangetroffen
zonder verklaring als bedoeld in artikel 9 van dit reglement, of duiven, waarvan het eigendomsbewijs/duplicaat eigendomsbewijs of een nog van kracht zijnde opvangkaart niet
kan worden getoond, zullen de controleurs de houder van deze duiven vijf dagen de tijd
te geven orde op zaken te stellen. Is na het verstrijken van deze termijn hieraan niet voldaan, dan zijn de controleurs bevoegd, alleen met toestemming van de houder, genoemde
duiven in beslag te nemen en elders onder te brengen, of te bewerkstelligen dat deze duiven bij de rechtmatige eigenaar(s) terecht komen.
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2.

Indien op het hok gestolen duiven worden aangetroffen, wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie. Bij ongeringde duiven die worden aangetroffen, dient de eigenaar desgewenst medewerking te verlenen aan een DNA onderzoek.

Artikel 35

Gevaar voor besmetting

Wanneer bij een controle blijkt dat een ernstig vermoeden bestaat dat op de te controleren
hokken sprake is van een zodanige verwaarlozing en/of van ernstige duivenziekten, dat hierdoor het gevaar bestaat voor besmetting bij deelname aan wedvluchten, verzendingen en/of
tentoonstellingen, dan zijn de controleurs verplicht hiervan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan het betreffende Bestuur Basisvereniging, dat dan de bevoegdheid heeft de betrokkene het recht van deelname aan wedvluchten, verzendingen en/of tentoonstellingen te ontzeggen, tenzij het Basislid een verklaring kan overleggen van een dierenarts, waaruit blijkt dat
van besmetting en/of besmettingsgevaar voor andere duiven geen sprake is.
Artikel 36

Klachten over controle

1.

Indien een Basislid meent dat de controle niet op een geoorloofde wijze is uitgevoerd,
kan hij zich wenden tot het bestuur dat de controle heeft opgedragen. Dit bestuur zal zonodig maatregelen treffen dat alsnog een juiste uitvoering van de controle plaatsvindt.

2.

Indien het Basislid meent op goede gronden het oneens te moeten blijven met de gevolgde procedure, kan hij dit melden bij het bevoegde College.

Artikel 37

Voedergeld

De houder van een opgevangen vreemde duif kan vanaf het tijdstip van ofwel het telefonische contact met de eigenaar ofwel ontvangst van het eerste bericht van Bureau NPO tot het
tijdstip van afhalen van de duif, aan de eigenaar per dag een bedrag aan voedergeld in rekening brengen en voor de emballage en porto niet meer dan de werkelijke kosten in rekening
brengen.
De hoogte van het bedrag aan voedergeld wordt vastgesteld door Bestuur NPO en gepubliceerd.
Artikel 38

Niet of onvolkomen naleving

Niet of onvolkomen naleving van dit reglement kan er toe leiden dat dit, na onderzoek, door
Bestuur NPO, Bestuur Afdeling of Bestuur Basisvereniging wordt aangemeld bij het bevoegde
College.
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