REGLEMENT ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN SUBSTANTIES BIJ POSTDUIVEN N.P.O. (09)

INHOUD

BLZ.

Artikel 1 t/m 7

(09-05)-1

Artikel 8 t/m 14

(09-05)-2

Artikel 15 t/m 20

(09-05)-3

Artikel 21 t/m 24

(09-05)-4

Uitgave ( -01) maart 1997
Uitgave ( -02) oktober 1997
Uitgave ( -03) oktober 1999
Uitgave ( -04) januari 2001
Uitgave ( -05) oktober 2004

REGLEMENT ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN SUBSTANTIES BIJ POSTDUIVEN N.P.O.
Artikel 1
Het Reglement Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven N.P.O. is vastgesteld
overeenkomstig Artikel 32 van de Statuten N.P.O. tijdens de Algemene Vergadering N.P.O.
van 26 oktober 1996.
(Artikel 2 is vervallen, hierdoor zijn alle volgende artikelen omgenummerd)
Artikel 2
Oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven is verboden.
Artikel 3
Onder oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven wordt verstaan het blootstellen van
duiven aan substanties, van welke aard dan ook, die schadelijk zijn voor duiven of waarvan
redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze schadelijk zijn voor duiven.
Verboden zijn de volgende substanties:
- corticosteroïden
- anabole steroïden
- niet-steroïdale ontstekingsremmers
- bèta-agonisten
- diuretica
Artikel 4
Van Artikel 3 zijn uitgezonderd substanties die door een dierenarts zijn voorgeschreven om te
gebruiken als medicament.
Artikel 5
Duiven die volgens Artikel 4 van dit reglement een veterinaire behandeling ondergaan, nemen
niet deel aan wedvluchten en worden in een van de overige duiven afgescheiden ruimte
gehouden. Het Basislid vraagt de dierenarts een verklaring af te geven met medische
gegevens waarin tevens vermeld een wachttijd van 21 dagen. Het Basislid stuurt deze
verklaring per omgaande naar Bureau N.P.O.
Artikel 6
Ieder Basislid is te allen tijde verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van substanties bij zijn
duiven.
Artikel 7
Leden N.P.O verlenen volledige medewerking aan controle conform dit reglement, verlenen
toegang tot alle plaatsen waar de te controleren duiven zich bevinden en staan toe dat alle
handelingen, genoemd in dit reglement, uitgevoerd kunnen worden. In geval van weigering
geven de controleurs hiervan onmiddellijk kennis aan Bestuur N.P.O..
Zonder toestemming van de bewoner is het de controleurs niet toegestaan in de woning
onderzoek te doen.
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Artikel 8
Bestuur N.P.O. is bevoegd om op elk ogenblik en op iedere plaats monsters van ontlasting van
de duiven van Basisleden te laten nemen, met het doel om oneigenlijk gebruik van substanties
te kunnen vaststellen.
Monsterneming geschiedt door tenminste twee door Bestuur N.P.O. benoemde controleurs.
De controleurs vullen het hiervoor bestemde rapportageformulier in.
Artikel 9
Controleurs beschikken over een door of vanwege Bestuur N.P.O. uitgegeven
legitimatiebewijs, bevattende naam, adres en pasfoto van de controleur.
Bestuur N.P.O. is verantwoordelijk voor de deskundigheid van de controleurs.
Artikel 10
Bestuur N.P.O. wijst het laboratorium aan dat in dit reglement bedoelde onderzoeken uitvoert.
Bestuur N.P.O. publiceert jaarlijks de naam van dit laboratorium.
Artikel 11
De wijze waarop het nemen van mestmonsters geschiedt, is omschreven in de instructie
voor de controleurs.
Artikel 12
De door de controleurs genomen monsters van ontlasting van duiven worden in porties
verdeeld, apart verpakt en verzegeld en ieder van een unieke identificatie voorzien.
Een deel van het monster wordt gebruikt voor het onderzoek naar het oneigenlijk gebruik van
substanties en wordt met een kopie van het rapportageformulier verzonden naar het
laboratorium van onderzoek.
Een ander deel van het monster, dat gebruikt kan worden voor een tegenonderzoek, wordt
door het laboratorium van onderzoek bewaard.
Artikel 13
Bij controle, als in dit reglement bedoeld, in de hokken is het Basislid of diens
vertegenwoordiger gerechtigd aanwezig te zijn.
Artikel 14
Indien het Basislid wiens duiven worden gecontroleerd opmerkingen over de gehouden
controle heeft, vermeldt hij deze op het formulier of laat hij deze door de controleurs op het
formulier vermelden. De controleurs en het Basislid of diens vertegenwoordiger
ondertekenen het formulier.
Indien het Basislid of diens vertegenwoordiger weigert te tekenen, vermelden de
controleurs dit op het formulier met vermelding van reden.
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Worden monsters van ontlasting genomen tijdens het transport van duiven voor een wedvlucht,
dan ziet in plaats van het Basislid een door de hoogste wedvluchtorganiserende instantie aan
te wijzen waarnemer erop toe dat de controle overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement geschiedt. De waarnemer vermeldt eventuele opmerkingen over de gehouden
controle op het rapportageformulier. De controleur en de waarnemer ondertekenen het
formulier.
Door of namens Bestuur N.P.O. wordt het Basislid wiens duiven zijn gecontroleerd op de
hoogte gesteld van de gehouden controle.
Artikel 16
Bestuur N.P.O. ziet er op toe dat het laboratorium van onderzoek in de rapportage over het
onderzoek tenminste de volgende gegevens vermeldt :
1.
2.
3.
4.

De datum van ontvangst en de unieke identificatie van het monster.
De methode van analyse.
Een verslag van de resultaten van het onderzoek.
Eventuele opmerkingen.

Artikel 17
Bestuur N.P.O. stelt het Basislid wiens duiven zijn gecontroleerd onmiddellijk na ontvangst
van het laboratoriumrapport schriftelijk op de hoogte door toezending van een kopie van het
rapport.
Het Basislid kan binnen 10 dagen na ontvangst van het rapport schriftelijk een
tegenonderzoek aanvragen bij Bestuur N.P.O.
Het tegenonderzoek wordt desgewenst uitgevoerd in aanwezigheid van een externe
deskundige.
De aanvrager van het tegenonderzoek betaalt binnen 10 dagen na ontvangst van het rapport
van Bestuur N.P.O. het daartoe verschuldigde bedrag rechtstreeks aan het laboratorium.
Het laboratorium zendt de uitslag van het tegenonderzoek door middel van een rapport,
bevattende tenminste alle punten genoemd in Artikel 16 van dit reglement, naar het Basislid
en naar Bestuur N.P.O.
Artikel 18
De kosten van controle en onderzoek naar het oneigenlijk gebruik van substanties komen ten
laste van het Basislid bij wiens duiven oneigenlijk gebruik van substanties is vastgesteld.
Artikel 19
Blijkt uit het tegenonderzoek géén oneigenlijk gebruik van substanties, dan komen alle kosten
verbonden aan de controle, het eerste laboratoriumonderzoek, het tegenonderzoek en de
kosten van een eventuele externe deskundige ten laste van de N.P.O.. Het Basislid kan geen
aanspraak maken op welke andere vergoeding dan ook.
Artikel 20
Blijkt uit het tegenonderzoek een bevestiging van het oneigenlijk gebruik van substanties, dan
meldt Bestuur N.P.O. het feit bij het bevoegde College.
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Wanneer het Basislid bij wiens duiven oneigenlijk gebruik van substanties is
vastgesteld, binnen 10 dagen na ontvangst van het rapport van Bestuur N.P.O. geen verzoek
tot tegenonderzoek indient, wordt het resultaat van het eerste onderzoek als definitief
beschouwd. Bestuur N.P.O. meldt het feit bij het bevoegde College.
Artikel 22
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Indien door een eerste onderzoek oneigenlijk gebruik van substanties is
vastgesteld, treedt van rechtswege als ordemaatregel een verbod tot deelname
aan wedvluchten en africhtingsvluchten in werking.
Dit verbod geldt voor het Basislid bij wiens duiven het oneigenlijk gebruik van
substanties is vastgesteld en treedt van rechtswege in werking op het moment
van bekendmaking van de uitslag van het eerste onderzoek.
Van dit verbod worden tevens de Basisvereniging en de Afdeling waartoe het
Basislid behoort, tezelfdertijd in kennis gesteld.
Vanaf het moment van publicatie dat duiven van een Basislid positief zijn
bevonden, mag het betrokken Basislid op geen enkele wijze alle of een deel van
zijn duiven, al dan niet gratis, overdragen aan derden. Tevens zal elke klassering
voor een kampioenschap en de uitreiking van de daarbij behorende prijzen
worden opgeschort.
De verboden en maatregelen eindigen van rechtswege op het moment van
bekendmaking van de uitslag van een tegenonderzoek indien hierbij geen
oneigenlijk gebruik van substanties is vastgesteld.
Wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in de artikelen 20 of 21 van dit
reglement, eindigt het verbod van rechtswege op de dag dat de uitspraak in de
tuchtprocedure onherroepelijk is geworden.

Artikel 23
Ieder Basislid dat zich schuldig maakt aan actieve of passieve medeplichtigheid in welke
vorm dan ook aan overtredingen van dit reglement, zal eveneens als beschuldigde door
het bevoegde College kunnen worden opgeroepen.
Artikel 24
Niet of onvolkomen naleving van dit reglement kan er toe leiden dat dit, na onderzoek,
door Bestuur N.P.O. wordt aangemeld bij het bevoegde College.
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