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Amsterdam, 9 juni 2017
Betreft: Yulin Dog Meat festival

Geachte heer Van Dam,

Binnen de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (Raad van Beheer) draait
alles om houden van honden. In Nederland zijn de ca. 1,8 miljoen honden een onderdeel
van het gezin geworden en voor onze trouwe huisgenoot hebben we vrijwel alles over. We
geven hem goede voeding en de juiste preventieve en diergeneeskunde zorg, we
ondernemen tal van activiteiten met onze hond en vaak mag hij mee op vakantie. Dat is ook
niet vreemd want naast een gezellige huisgenoot heeft de hond ook tal van sociale functies.
Denk aan het verminderen van gevoelens van eenzaamheid omdat de hond je tijdens het
uitlaten in contact brengt met andere hondenbezitters en de vrijheid en zelfstandigheid die zij
mensen met een beperking kunnen geven. Daarmee heeft de hond een duidelijke rol binnen
de Nederlandse maatschappij en willen wij het beste voor onze hond.
Dat dit in andere landen met andere culturen anders kan liggen, begrijpen wij. 's Lands wijs,
's lands eer geldt immers ook als het gaat om het houden van honden. Dat respecteren wij
ook, mits het welzijn en de gezondheid van honden niet in het geding is. Zodra dat wel het
geval is, vinden wij het onze taak om hiervoor aandacht te vragen en zo mogelijk middelen
aan te wenden om dit breder uit te dragen dan wel middelen beschikbaar te stellen om
dierenleed elders op de wereld tegen te gaan.
Om deze reden wenden wij ons tot u. Zoals u mogelijk hebt gehoord vindt ook dit jaar vanaf
21 juni a.s. weer het zogenaamde Yulin festival plaats. Tijdens dit festival wordt niet alleen
het vlees van honden gegeten, maar worden de honden eerst gehouden op een wijze
waarbij volstrekt geen recht gedaan wordt aan de vijf vrijheden van Brambell, zoals 'dieren
zijn vrij van honger en dorst', 'dieren zijn vrij van ongemak', 'dieren zijn vrij van pijn en
verwonding' en 'dieren zijn vrij van angst en stress'. Vervolgens sterven de honden een
gruwelijke dood waarbij zij onnodig lijden (pijn, angst en stress) alvorens te worden
geconsumeerd. Daarbij gaat het om forse aantallen honden die geconsumeerd worden;
getallen van 10.000 tot 15.000 honden per jaar worden hierbij genoemd. Het is met name de
wijze waarop de honden gehouden en gedood worden die wij afkeuren. De Raad van
Beheer vindt dat, indien honden geconsumeerd worden, zij op een door de overheid
gereguleerde wijze gedood dienen te worden waarbij het dier zonder lijden direct gedood
wordt. Bij de honden die tijdens het Yulin festival gegeten worden, is hiervan geenszins
sprake.
Wij doen een dringend beroep op u om hierover in gesprek te gaan met uw Chinese
collega(e) en er bij de Chinese overheid op aan te dringen dat gekomen wordt tot wetgeving

die er op toe ziet dat dergelijke misstanden niet langer kunnen voorkomen, maar dat - indien
zij geconsumeerd worden - de honden op een diervriendelijke wijze gedood worden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw inzet op dit terrein en worden hierover graag nader
geïnformeerd.

Hoogachtend,

mr. H.J. Alberts
Voorzitter

