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Inleiding 
De duivensport krijgt in toenemende mate te maken met perioden met hoge temperaturen 
tijdens het vluchtseizoen.  

De Nederlandse overheid stelt eisen aan het transport van dieren. Waar in het verleden 
richtlijnen van kracht waren en zelfregulering het uitgangspunt was, is sinds 2 juli 2020 een 
beleidsregel van kracht met mogelijk ook grote gevolgen voor de duivensport.   
Het NPO-bestuur stelt zich op het standpunt dat deze nieuwe beleidsregel van 2 juli 2020 
niet van toepassing is op het transport van postduiven omdat het vervoer van postduiven 
naar de losplaats geen verband houdt met een economische bedrijvigheid. Mocht de 
overheid in de toekomst bovenstaande beleidsregel ook van toepassing verklaren op het 
transport van postduiven dan kan dit flinke beperkingen bij hoge temperaturen met zich 
mee brengen.   
 
Het is daarom van het grootste belang de huidige zelfregulering van het postduiven 
transport in stand te houden. Een goed Hitteprotocol is daarbij onmisbaar. De eerste versie 
van het Hitteprotocol dateert van 2019. Op de Ledenraad in het voorjaar van 2021 wordt 
een geactualiseerde versie van het Hitteprotocol voorgelegd.  
 

Het Hitteprotocol in de praktijk 
In het wedvluchtseizoen 2020 is het Hitteprotocol wederom meerdere weken toegepast. Het 
Hitteprotocol heeft zich in de zomer van 2020 wat het NPO-bestuur betreft bewezen als een 
noodzakelijk en goed instrument bij het zorgvuldig en diervriendelijk houden, vervoeren en 
lossen van postduiven in perioden met hoge temperaturen.   
  
Bij het gebruik van het Hitteprotocol zijn er in de praktijk een aantal verbeteringen c.q. 
verduidelijkingen gewenst. Het NPO-bestuur heeft de WOWD gevraagd suggesties die direct 
impact op het Hitteprotocol hebben in overweging te nemen. De WOWD heeft toegezegd dit 
te zullen doen. De WOWD doet haar werk in deze volledig onafhankelijk en gebaseerd op de 
laatste wetenschappelijke inzichten. De volgende versie van het Hitteprotocol wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de voorjaar Ledenraad van 2021 (agendapunt 5a). Het is 
belangrijk dat de NPO Ledenraad zich uitspreekt over het Hitteprotocol en dat het daarmee 
bindend is. Richting liefhebbers maar ook overheden en belangen groeperingen is dit een 
belangrijk signaal.  
 
Bevoegdheden NPO bestuur bij het toepassen van het Hitteprotocol 
De IWB portefeuillehouders in het NPO bestuur, op dit moment van de Aast en Geerink, zijn 
namens het NPO bestuur verantwoordelijk voor het inwerking stellen en toepassen van het 
Hitteprotocol. Zij doen dat door het volgen van de regels van het Hitteprotocol en ook mede 
op adviezen van het IWB.  



 
Heldere en duidelijke besluiten bij het toepassen van Hitteprotocol zijn in het belang van de 
duivensport en liefhebbers.  De ervaring leert dat wanneer er landelijk verschillen of 
onduidelijkheden zijn bij het uitvoeren en of interpreteren van besluiten dit leidt tot 
onbegrip en onrust bij duivenliefhebbers.  
 
Hoewel er veel geregeld is in het Hitteprotocol kunnen zich ook onvoorziene 
omstandigheden voordoen. In de zomer kunnen temperaturen gedurende de week en op 
verschillende locaties dermate verschillen dat er sprake is van omstandigheden welke niet of 
slechts deels beschreven zijn in het Hitteprotocol.  Ook in die omstandigheden is het 
wenselijk duidelijke en gedragen besluiten te nemen.  In die gevallen zal het NPO bestuur 
een ad-hoc digitale vergadering beleggen met de afdelingsbesturen waarna in die 
vergadering bindende besluiten genomen worden in gezamenlijk overleg. 
 
Voorstel bestuurlijke bevoegdheid NPO bestuur 

• De regels van het Hitteprotocol zijn leidend. 

• In onvoorziene omstandigheden belegt het NPO bestuur een ad-hoc digitale vergadering 
met de afdelingen om te komen tot bindende besluiten. 

• Het NPO bestuur geeft duidelijk aan of het een advies of besluit betreft. 

• Besluiten zijn bindend voor alle afdelingen en concours-organisaties. 

• Het NPO bestuur legt rekenschap af in de najaar Ledenraad over het toepassen van het 
Hitteprotocol. 

  
Met een geactualiseerd Hitteprotocol en duidelijke bestuurlijke bevoegdheid zijn we dan 
klaar voor het nieuwe seizoen.  
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