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Barchem/Nuenen, 9 december 2015
Betreft: Initiatiefvoorstel inzake standpunt Raad van Beheer ten aanzien van World Dog Show China

Geacht bestuur en geachte leden van de Vereniging Raad van Beheer,
Op grond van artikel 13 Huishoudelijk Reglement dienen de Nederlandse Vereniging Berger Blanc Suisse (NVBBS) en
de Nippon Inu het hierna volgende initiatiefvoorstel in voor de Algemene Vergadering welke gepland staat voor 11
juni 2016:
VOORSTEL TOT INNEMEN KRACHTIGER STANDPUNT RAAD VAN BEHEER TEN AANZIEN VAN DE TOEWIJZING VAN DE
WORLD DOG SHOW 2019 AAN CHINA, EN INDIEN NODIG, VOORSTEL TOT AANSLUITING RAAD VAN BEHEER BIJ DE
VOORSTELLEN GETITELD "TOWARDS A STRONGER FCI: PROPOSAL FOR CHANGE" VAN DE ENCI, NKK, SCC, SKK, FKC
EN VDH.

Standpunt bestuur Raad van Beheer over de toewijzing van de World Dog Show 2019 door de leden van de
Fédération Cynologique Internationale (F.C.I) aan China.
Op 2 juli 2015 heeft het bestuur, zonder hierover haar achterban te raadplegen, middels een openbaar schrijven
haar standpunt over de toewijzing van de World Dog Show 2019 door de leden van de Fédération Cynologique
Internationale (F.C.I) aan China kenbaar gemaakt, zie bijlage 1. Een standpunt van de leden ontbreekt tot op heden
echter nog steeds.
In dit schrijven spreekt het bestuur haar afschuw uit over de consumptie van en omgang met honden in de Chinese
provincie Guangxi, en biedt zij - desgevraagd - haar hulp aan om samen met de Chinese Kennel Club en de FCI een
plan van aanpak op te stellen c.q. het uitdragen van een 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 zag het bestuur niet als oplossing.
Wereldwijd waren velen, waaronder ook veel leden van de Raad van Beheer, 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
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Chinese Kennel Club c.q. de Chinese overheid, om gruwelpraktijken inzake de consumptie van en omgang met
honden af te schaffen. Wij steunden 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. Wij zijn van mening dat het gewoonweg naïef is 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.
Op 15 juli 2015 hebben de NVBBS en Nippon Inu alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen
aangeschreven. Wij hebben hen gevraagd om, indien ook zij van mening waren dat een boycot afkondigen de meest
krachtige manier is om druk te zetten bij de Chinese Kennel Club c.q. de Chinese overheid, ons hierover een
steunbetuiging te sturen. Maar liefst 50 Aangesloten Verenigingen bleken dezelfde mening toegedaan te zijn en
hebben ons een steunbetuiging gestuurd. De namen van deze verenigingen, uiteindelijk 55, treft u aan in de bijlage
2.
Tijdens de 39e Buitengewone Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 15 september 2015 zijn deze
steunbetuigingen aangeboden aan het bestuur, en is het bestuur verzocht deze kwestie te agenderen voor de
Algemene Vergadering op 28 november 2015. Ter vergadering is door de voorzitter gesteld dat dit niet zou gaan
gebeuren, omdat "maar" 50 Aangesloten Verenigingen ons standpunt steunden en er dus geen meerderheid was.
Het is voor ons onbegrijpelijk en onacceptabel dat het bestuur de mening van maar liefst 50 leden negeert terwijl zij
haar achterban op generlei wijze betrokken heeft in de besluitvorming ten aanzien van haar standpunt.
Tijdens de BAV d.d. 15-09-2015 bleek dat er tijdens de vergadering van de FCI European Section op 07-09-2015
wederom een standpunt ingenomen is door de Raad van Beheer waarover - wederom - de achterban niet
geraadpleegd is. Het bestuur kan dat wel zeggen mandaat te hebben voor dit soort acties, maar gelet op de
wereldwijde woede en stortvloed van protesten zijn wij van mening dat dergelijke belangrijke besluitvorming tot
stand dient te komen door middel van overleg met de leden. Immers, wij - de leden - zijn de Raad van Beheer. Wij
maken het beleid, zetten de lijnen uit, stellen de kaders vast.
Inmiddels heeft de NKK, onder dreiging van de FCI met ontzetting uit het lidmaatschap, haar boycot in moeten
trekken. De NKK heeft echter niet zonder slag of stoot toegegeven, en laat de FCI in haar schrijven d.d. 29-09-2015
(bijlage 3) weten dat zij zeer kritisch blijft over de beslissing om de China Kennel Union te belonen met de WDS
2019. Zij raadt alle keurmeesters alsmede exposanten aan om na denken over deelname en herformuleert haar
eerder vermelde aanbeveling om deze show niet bij te wonen. De NKK doet nu een beroep op het geweten van elk
persoon.
Gelet op de dreigementen van de FCI aan het adres van de NKK en het noodgedwongen besluit van de NKK om hun
boycot in te trekken hebben ook wij ons in juli jl. ingenomen standpunt dat de Raad van Beheer een boycot af dient
te kondigen op de WDS in China in 2019 bij moeten stellen.
Wel wensen wij dat de Raad van Beheer een krachtiger standpunt inneemt dan het op 02-07-2015
gecommuniceerde standpunt.
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VOORSTEL TOT STANDPUNT RAAD VAN BEHEER INZAKE TOEWIJZING WDS 2019 AAN CHINA
"Namens de leden van de Vereniging Raad van Beheer stellen wij met grote nadruk dat wij de consumptie van en
omgang met honden in de verschillende Chinese provincies verafschuwen. Ook de Raad van Beheer vindt dat we
met alles wat in onze macht ligt moeten blijven strijden tegen dit soort praktijken.
De Raad van Beheer wil de Chinese Kennel Club – samen met de F.C.I. – de kans geven te vechten voor het
verbeteren van de kwaliteit van het hondenleven in de betreffende Chinese provincies. Tot het moment van die
algemene vergadering (in 2017) moet de Chinese Kennel Club naar onze mening de mogelijkheid krijgen om hun
woorden tijdens de presentatie in Milaan met een plan van aanpak waar te maken.
Dat plan moet dan in ogen van de meerderheid van de aanwezige vertegenwoordigers van de Kennel Clubs goede
waarborgen bieden om samen met de nationale en internationale pogingen en statements te zorgen voor een
kentering naar een duidelijk hondvriendelijker beleid in alle Chinese provincies. Indien dan blijkt dat er onvoldoende
verbetering plaatsgevonden heeft dan is de Raad van Beheer van mening dat de toewijzing van de WDS 2019 aan
China ingetrokken dient te worden en toegewezen dient te worden aan het land dat na China het land is dat de
meeste stemmen heeft behaald. Indien de CKU dan niet aan de eisen - zijnde een duidelijke kentering naar een
hondvriendelijker beleid - voldoet dan zal de Raad van Beheer een voorstel tot intrekking van de toewijzing van de
WDS 2019 aan China indienen voor de Algemene Vergadering van de FCI.
Tot dit moment doet de Raad van Beheer een beroep op het geweten van keurmeesters, exposanten en handlers en
raden wij allen aan heel goed na te denken over het deelnemen aan, en het aannemen van keuruitnodigingen voor
de WDS 2019 in China."

Erop vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben verblijven wij,
In afwachting van uw bericht van ontvangst,
Met vriendelijke groet,
Namens de besturen van de NVBBS en Nippon Inu,

Monique van Boxtel
Secretaris NVBBS
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Standpunt bestuur Raad van Beheer over de toewijzing van de World Dog Show 2019 door
de leden van de Fédération Cynologique Internationale (F.C.I) aan China
De afgelopen dagen zijn wij benaderd met de vraag hoe wij denken over de toewijzing van de World
Dog Show (WDS) 2019 aan China. Onderstaand geven wij u onze visie.
a. De procedure
Toewijzing van de jaarlijkse WDS geschiedt eens per twee jaar tijdens een algemene vergadering
van de F.C.I. De reguliere vergaderingen worden gekoppeld aan de WDS die in het betreffende jaar
op dat moment ergens in de wereld plaats vindt. Aan een dergelijke vergadering nemen tussen de
60 en 90 kennel clubs deel, verdeeld over alle vijf wereldsecties die de F.C.I. telt.
Een van de agendapunten is het toewijzen van de WDS in twee opeenvolgende jaren. Tijdens de
afgelopen vergadering in Milaan (7 juni 2015) werden de WDS van 2019 en 2020 toegewezen.
Kennel clubs die aanspraak willen maken op de organisatie van een WDS vullen een algemeen
formulier in en voorzien dat van eigen (promotie)materiaal. Tijdens de Algemene Vergadering heeft
elk land de mogelijkheid om zich te presenteren. Veelal gebeurt dat met een mondelinge
toelichting op de kwaliteiten van het land, vergezeld van een promotiefilm en aanvullend
schriftelijk promotiemateriaal. Daarna wordt de mogelijkheid geboden vragen te stellen en
vervolgens gaan de landen over tot stemming. Gekozen is het land dat de meeste stemmen heeft
behaald, met dien verstande dat er minimaal de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
plus één, moet zijn behaald.
Ook dit jaar waren de presentaties van de diverse landen heel divers van aard. Uiteraard gaven alle
kandidaten aan dat ze een perfecte organisatie hebben en er de beste voorzieningen zij n voor
gasten en hun honden. In de presentatie van China kwam ook de problematiek van de omgang met
honden in enkele delen van het land aan de orde. Met de komst van een WDS hoopt de Chinese
Kennel Club, zoals men dat zelf aan gaf, een statement richting de Chinese overheid en de
betreffende provinciebesturen te kunnen maken waardoor mogelijk een kentering zal gaan
ontstaan.
b. Stemgedrag Nederland
Tijdens de algemene vergadering in Milaan hebben vier landen zich voor de WDS gepresenteerd.
Door de aanwezige landen is in ruime meerderheid gekozen voor China. De verkiezing is volgens een
democratische procedure geschied. De uitslag is formeel vastgelegd en bekrachtigd.
Zowel voor 2019 als voor 2020 is bij de stemming door Nederland op basis van de vooraf ingediende
informatie en de presentatie tijdens de vergadering zelf, voor beide jaren gekozen voor Duitsland.

c.

Standpunt Raad van Beheer

De afgelopen dagen is gevraagd naar ons standpunt over de toewijzing aan China. Gevraagd werd
om de WDS in China te boycotten en de FCI te vragen het besluit om de WDS in 2019 in dat land te
houden, terug te draaien.
Onafhankelijk van ons standpunt op dit verzoek stellen wij met grote nadruk dat wij de consumptie
van en omgang met honden in de Chinese provincie Guangxi verafschuwen. Ook de Raad van Beheer
vindt dat we met alles wat in onze macht ligt moeten blijven strijden tegen dit soort praktijken.
Als je deze visie hebt, dan rijst de vraag op welke wijze je die naar buiten uit kunt drag en. Doe je
dat:
-

Door te stellen dat een dergelijke show niet thuis hoort in een land waarin, in een van de
provinciën honden op een afschuwelijke wijze worden behandeld;

-

Door het juist wél organiseren van een groot internationaal evenement waar je niet alleen
de wereld maar zeker ook het betrokken land zelf, kunt laten zien hoe je écht met honden
om kunt gaan?

of

Voor beide acties zijn er voor- en tegenstanders en dat zal altijd zo blijven.
Onze stelling is dat het doel van welke actie dan ook, zou moeten zijn om deze vorm van omgang
met en consumptie van honden zo snel mogelijk te stoppen!

d. Hoe gaan we verder ?
Een besluit om de WDS in een bepaald land te organiseren is tijdens de algemene vergadering in
Milaan volgens democratische regels en procedures genomen op basis van vooraf en tijdens de
bijeenkomst verkregen informatie. Democratische keuzes horen naar onze mening gerespecteerd te
worden en kunnen alleen maar worden teruggedraaid door datzelfde orgaan. De reguliere
vergadering is over twee jaar in juli 2017.
Wij denken niet dat het per direct terug trekken en/of boycotten van de WDS in China ons zal gaan
helpen in ons gezamenlijke doel om een eind te maken aan de gruwelpraktijken die in de provincie
Guangxi al honderden jaren jammer genoeg traditie zijn. Terugtrekken en/of boycotten betekent
namelijk dat je in het land zelf in elk geval zeker niets (meer) kunt doen.
Het betekent dat je de mensen en hun bestuurlijke vertegenwoordigers in dat land in elk geval niet
zult bereiken en dat je ze dus ook nooit zelf aan den lijve kunt laten ervaren hoe je op een andere
en veel humanere wijze met honden om kunt gaan.
De FCI heeft inmiddels een internationaal statement uitgegeven en dit gezonden aan de gouverneur
van vorenstaande provincie. Daarnaast wil de FCI vanuit haar internationale contacten nog in
gesprek treden met de landelijke Chinese overheid om gezamenlijk te kijken waar mogelijkheden
zijn om dit soort gruwelpraktijken landelijk te stoppen.
Ook de Raad van Beheer heeft een statement gemaakt voor de Chinese ambassadeur in ons land en
hem gevraagd om actie te ondernemen om deze gruwelpraktijken in zijn land onmiddellijk te laten
stoppen.

De Raad van Beheer wil de Chinese Kennel Club – samen met de F.C.I. – de kans geven te vechten
voor het verbeteren van de kwaliteit van het hondenleven in de betreffende Chinese provincie(s).
Tot het moment van die algemene vergadering (in 2017) moet de Chinese Kennel Club naar onze
mening de mogelijkheid krijgen om hun woorden tijdens de presentatie in Milaan met een plan van
aanpak waar te maken.
Dat plan moet dan in ogen van de meerderheid van de aanwezige vertegenwoordigers van de Kennel
Clubs goede waarborgen bieden om samen met de nationale en internationale pogingen en
statements te zorgen voor een kentering naar een hondvriendelijker beleid in alle Chinese
provincies.
Desgevraagd willen wij de Chinese Kennel Club en onze overkoepelende organisatie de FCI onze
hulp aanbieden bij het opstellen van zo’n plan c.q. het uitdragen van onze gezamenlijke – inmiddels
breed internationaal gesteunde - visie over het omgaan met honden. Dat zal veel energie kosten,
maar we voelen ons daarbij gesteund door de haast unanieme reacties van u allen dat
gruwelpraktijken zoals in de provincie Guangxi zo snel mogelijk uitgebannen moeten worden.

Amsterdam, 1 juli 2015
Bestuur Raad van Beheer
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Airdale Terriër Club Nederland
Airdale Terriër Verbond Nederland
Basset Griffon Vendéen Club Nederland
Cane Corso Club Nederland
Chow Chow Vereniging Holland
Commedia
Dobermanvrienden
De Drentsche Patrijshond
Engelse Cocker Spaniel Club Nederland
Fkatciated Retriever Vereniging
Glen of Imaal Terriers
Gordon Setter Vereniging Nederland
Greyhoundclub
Griffonya
Havanezerclub Nederland
Hollandse Smoushonden Club
Jack Russel Vrienden
KC Nijmegen
KC Pampus
Kynologenclub Grensstreek Noord-Oost Nederland
Kynologenclub Waterland
Kynologenvereniging Land van Cuijk
Mediterane Waterhonden
Nederlandse Boxer Club
Nederlandse Club voor Calmatische Honden
Nederlandse Ierse Wolfshond Club
Nederlandse Ierse Terriër Club
Nederlandse Lakeland Terrierclub
Nederlandse Lakeland Terrierclub
Nederlandse Norwich Terrier Club
Nederlandse Samojeden Club
Nederlandse Sheltie Vereniging
Nederlandse Vereniging Hongaarse Staandehonden
Nederlandse Vereniging Jack Russel Terriër
Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond
Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen
Nederlandse Welsh Corgi Club
Nippon Inu
Pekingees en Dwergspanielclub
Pyreneese Herdershonden Club
Rhodesian Ridgeback Club Nederland
Scandia
Schapendoesclub
Schnauzerfokkers en liefhebbers

Shar-pei Club Nederland
Thai Ridgeback Club
Vereniging de Berner Sennenhond
Vereniging de Welsh Springer Spaniel Nederland
Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Vereniging van Mastiffliefhebbers
Vereniging voor de liefhebbers van de Engelse Cockerspaniel
Vrienden van het Schipperke
Windhonden Renvereniging Rijssen
WRV Nienoord-Leek
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Oslo 29.09.2015
FCI
General Committee
Your ref: YD.5060

Mr President Rafael de Santiago,

We refer to your letter of August 3rd 2015. The board of the NKK has discussed your letter in
a meeting September 28th.
In your letter dated August 3rd 2015, the FCI states that the NKK has breached with the
following articles:
Standing Orders, Art 5: The national canine organisations (FCI members or contract
partners) and their members are under a mutual obligation not to interfere in each other’s
respective cynological matters.
NKK has protested against the incredible cruelty against dogs in China, like skinning
and burning live dogs and killing dogs by forcing them to swim in boiling water. In
our opinion, this has nothing to do with “interfering with CKUs cynological matters”.
We are 100% sure that the CKU strongly oppose the violent abuse of dogs, and do
absolutely not see these cruelties as a part of their “cynological matters”.
Statues, Art 3: Discrimination of any kind against a country, private person or groups of
people on account of ethnic origin, gender, language, religion, politics or any other reason is
strictly prohibited within the FCI and punishable by suspension or expulsion.
Discrimination is defined as “the unjust or prejudicial treatment of different
categories of people, especially on the grounds of race, age, or sex”. NKK is strongly
against discrimination of any kind.
Our statement is based on the pictures, movies and articles in the world media
depicting how dogs are treated, and the criticism is directed at the cruel way the dogs
are handled before they are eaten. The Chinese representative, when presenting
CKU as candidate to host WDS 2019, informed: “In China we eat dogs.” NKK has not
protested against that. This is a culture in China and other countries – and dead dogs
feel no pain.
The members of FCI’s General Committee have publicly described our statement
against cruelty as “racist”. Racism is defined as “prejudice, discrimination, or
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0667 Oslo
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Norsk Kennel Klub
antagonism directed against someone of a different race based on the belief that one’s
own race is superior.” We protested the way these dogs are raised and kept, as well as
the violent way they are killed and tortured; it is a human duty to protest against this
regardless of where in the world it is happening. This can hardly be called racist.
The NKK finds the decision to hold WDS 2019 unwise based on these facts. The dog
world in general will suffer because this decision is unwise. The NKK sees it as a big
risk that the Chinese authorities and the public will regard the fact that they have
landed the prestigious World Dog Show as an acceptance of their culture when it
comes to the dog’s position in society. To defend the placing of big events in countries
with heavily criticised conditions, from human rights, disgusting working conditions,
to dog keeping is not valid, as these unsatisfactory conditions do not change with the
carrying through of the event.
Statues, Art 4: The FCI shall promote friendly relations:
- between sections, members, contract partners and organisations. Every person and
organisation involved in the dog world is obliged to observe the statues, regulations and the
principles of fair play
- in the society for humanitarian objectives
The CKU failed to inform the GA about the conditions dogs are born, raised, kept and
killed before being eaten. The NKK is obliged by Norwegian law to speak up when
this type of cruelty is disclosed. Neither the FCI or the NKK cannot look at that and do
nothing – we are obliged by FCI’s statutes to “… promote dog welfare and dogdom.”
The NKK would appreciate if the CKU can publish the report and plans regarding
initiatives and actions that have been, or will be, taken in China, as mentioned in your
letter, as these actions are unknown for the larger part of the dog world. This would
surely be reassuring for dog people around the world.
The NKK has offered the CKU any assistance and help needed in order to promote
and improve dog welfare in China. We have never received any answer to that
proposal. However, the NKK cannot see how we have breached the art 4 by proposing
this.
Statutes Art 9c: Obligations of all members and contract partners
- to comply fully with these statutes, the FCI regulations, the circulars and decisions of the
FCI General Assembly and General Committee at all times provided that they are not
contrary to the laws enacted by the governments of the country concerned.
The NKK fail to understand in which way we have breached the above statute by
protesting against cruelty to dogs and informing FCI about it. In our opinion, our
action is in accordance with the Statutes.
It is a fact that NKK did not express our dissatisfaction before, during or immediately
after the GA at the decision taken to grant the organisation of WDS2019 to China. The
reason for that is simple: The NKK trusted GC when they approved CKU as a
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candidate for this big event. We trusted that GC would not approve the application if
incredible cruelties against dogs where performed in the applying country. Later we
found out what was actually taking place in China – and then we protested.
Conclusion
In regard to the selection of China as host nation for WDS2019 the NKK, like the Swedish
Kennel Club remains very critical of the decision to reward the CKU the WDS2019. And like
the Finish Kennel Club, we recommend all judges as well as exhibitors thinking about
participating to pay attention to this statement.
As previously stated, we do not encourage any boycott and to be clear we will rephrase our
previously stated recommendation not to attend the show, but rather leave this up to the
conscience of each individual.
The NKK strongly believes that all FCI members dissociate from the cruelties against dogs in
China. We encourage every member country to take the necessary actions against these
cruelties, and to support FCI Statutes Art 2.3: “to promote and support dogdom and dog
welfare world wide”.
We promise you, Mr President, to continue doing what you encourage every member country
to do in your Newsletter of July 10th 2015: “to defend the rights of our dogs and their owners,
to watch over their health and to raise awareness worldwide of what a healthy dog means to
society.” And, like you, we encourage every member country of the FCI to do the same.
The Norwegian Kennel Club remains happy about the decision made at the European Section
meeting on September 7th. We believe in this work and we will continue to support this work
in cooperation with our Nordic colleagues.
This means that we have chosen alt 1 in your letter dated August 3, and that we wish to
remain a full FCI member. We strongly believe that positive changes can be achieved in the
near future and as a FCI member we look forward to contributing to these changes in addition
to our proposal regarding the five freedoms.
We promise to do whatever we can to raise a worldwide awareness to what is happening to
dogs in China, and do whatever we can to stop these cruelties to mans’ best friend.

Yours sincerely,

Tom Øystein Martinsen
Head of the NKK board/President

Trine Hage
CEO
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