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Barchem/Nuenen, 13 juli 2015
Betreft: Open brief inzake standpunt bestuur Raad van Beheer ten aanzien van World Dog Show China 2019

Geacht bestuur,
Hierbij reageren wij op uw op 2 juli jl. kenbaar gemaakte standpunt over de toewijzing van de World Dog Show 2019
door de leden van de Fédération Cynologique Internationale (F.C.I) aan China.
In deze brief spreekt u uw afschuw uit over de consumptie van en omgang met honden in de Chinese provincie
Guangxi, en biedt u - desgevraagd - uw hulp aan om samen met de Chinese Kennel Club en de FCI een plan van
aanpak op te stellen c.q. het uitdragen van uw gezamenlijke – inmiddels breed internationaal gesteunde - visie over
het omgaan met honden. Een boycot van de World Dog Show die in 2019 in China plaats zou moeten vinden ziet u
niet als oplossing.
Deze gruwelpraktijken beperken zich echter niet tot de Chinese provincie Guangxi, waar jaarlijks het beruchte Yulin
festival gehouden wordt, maar strekken zich uit over de provincies Guangdong, Yunnan, Heilongjiang, Jilin and
Liaoning.
Wij zijn, evenals de NKK (Noorse Kennelclub), van mening dat een boycot afkondigen de meest krachtige manier is
om, als dat al mogelijk is, druk te zetten bij de Chinese Kennel Club c.q. de Chinese overheid, om gruwelpraktijken
inzake de consumptie van en omgang met honden af te schaffen. Wij steunen het standpunt van de NKK dan ook.
Wij merken op dat China reeds jarenlang de kans heeft gehad om wetgeving voor dierenwelzijn te introduceren,
maar er voortdurend voor heeft gekozen om de adviezen van de westerse maatschappij inzake de rechten van
dieren te negeren. Het is gewoonweg naïef om te denken dat de toekenning van een hondenshow er plotseling toe
zal leiden dat de Chinese regering op zal zitten en pootjes zal geven, en haar beleid zal veranderen.
In uw verklaring geeft u China 2 jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Wij gaan er van uit, ook al is dat niet in
zoveel woorden gezegd, dat als in 2017 blijkt dat China geen blijvend verbod heeft afgekondigd op gruwelpraktijken
inzake de consumptie van en omgang met honden af te schaffen - en geen tijdelijk verbod zoals dat gold tijdens de
Olympische spelen van 2008 - de Raad van Beheer het toewijzen van de WDS 2019 opnieuw op de agenda zal laten
plaatsen van de vergadering van de General Assembly van de FCI.
Onderdeel van dit agendapunt zou dan in ieder geval dienen te zijn de wijze waarop China artikel 2.3 van de statuten
van de FCI overtreedt en - ook niet geheel onbelangrijk - het feit dat in China reeds jarenlang de mensenrechten op
grove wijze schendt, hetgeen een overtreding van artikel 3 van de statuten van de FCI oplevert. Wij zijn van mening
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dat van voornoemde zaken onvoldoende kennis beschikbaar was tijdens de stemming in Milaan in juni jl., en met
gedegen kennis van zaken zou dan opnieuw een besluit genomen dienen te worden.
Tot die tijd eisen wij, als Aangesloten Vereniging van de Raad van Beheer, dat de Raad van Beheer een boycot
afkondigt op de WDS in China in 2019 om de druk te vergroten om gruwelpraktijken inzake de consumptie van en
omgang met honden af te schaffen. Tevens verlangen wij van u een stevigere uitspraak over uw standpunt wanneer
China statutair niet aan de eisen gaat voldoen, om als host van de WDS 2019 te fungeren.
Bij deze maken wij kenbaar dat wij op woensdag 15 juli a.s. een mailing zullen versturen naar alle bij de Raad van
Beheer Aangesloten Verenigingen waarin wij hen zullen vragen ons verzoek tot een boycot van de WDS in China te
steunen. Wanneer meer dan de helft van de Aangesloten Verenigen ons standpunt steunt dan zult u de mening van
uw leden uit dienen te dragen. Het staat u dan als bestuursleden uiteraard vrij om op persoonlijke titel in uw vrije
tijd uw hulp aan te bieden om samen de Chinese Kennel Club en de FCI om een plan van aanpak op te stellen c.q. het
uitdragen van uw gezamenlijke visie over het omgaan met honden.

Erop vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
Namens de besturen van de NVBBS en Nippon Inu,

Monique van Boxtel
Secretaris NVBBS
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