VOORSTEL BESTUUR VERKORTEN WACHTTIJD NA MELDING DUIVEN
Aanleiding
Conform artikel 17 van het Reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole NPO dienen Nederlandse
duiven tot 12 dagen na melding te worden vastgehouden. Dit geldt voor zowel individuele meldingen
als voor de centrale hokken NPO. Voor buitenlandse duiven staan hier 4 weken voor.
Gezien het digitale tijdperk gaat het merendeel van de meldingen per mail zodat de meesten
dezelfde dag bij de eigenaren terecht komen.
Daarom het voorstel om het aantal dagen in te korten:
• Voor Nederlandse duiven van 12 naar 7 dagen
• Voor buitenlandse duiven van 4 weken naar 14 dagen
Normaal gesproken zou het aantal dagen nog korter kunnen, maar een aantal centrale hokken werkt
niet digitaal, dus die meldingen gaan per brief. Dit geldt ook voor de individuele meldingen die we
nog per brief ontvangen en waarop we per brief reageren.
Door de tijd te verkorten raken de centrale hokken niet of minder snel overbevolkt, de doorstroming
gaat sneller en bovendien gaan dan de kosten voor de centrale hokken omlaag.
Aan te passen reglement: Reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole artikel 17
Huidig reglement Artikel 17
De eigenaar is verplicht om ofwel tijdens het (telefonische) contact met de melder ofwel binnen 12
dagen na de melddatum op de opvangkaart 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.
Nieuw reglement Artikel 17
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.

