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Betreft: vervoersbeperkingen voor honden en katten met extreem platte snuiten
Amsterdam, 24 augustus 2011
Geachte directie,
Vliegmaatschappij Cathay Pacific Airlines maakte vorige maand bekend om vanaf 18 juli 2011 het vervoer
van honden en katten met een platte snuit in haar toestellen te verbieden. Zeventien hondenrassen
(waaronder de Cavalier King Charles spaniël, de Engelse, Franse en de Amerikaanse bulldog en de
Boston terriër) en drie kattenrassen (waaronder de Perzische kat) vallen onder dit verbod.
Met het verbod sluit Cathay Pacific Airlines zich aan bij het beleid van andere vliegmaatschappijen.
American Airlines, Continental Airlines, Delta Airlines, Singapore Airlines en United Airlines gingen Cathay
Pacific Airlines voor. Ook deze maatschappijen hebben strenge beperkingen opgelegd aan het vervoer van
rashonden en -katten met een extreem platte snuit, of hebben het vervoer van deze dieren zelfs helemaal
verboden.
De directe aanleiding voor deze maatregelen is het onevenredig hoge aantal sterfgevallen onder
rashonden met een platte snuit. Uit gegevens van het United States Department of Transportation blijkt dat
van 2005 tot 2010 maar liefst 122 honden overleden tijdens een vlucht met Amerikaanse
vliegmaatschappijen (zie bijlage). Ongeveer de helft van deze dieren bleek tot een ras te behoren dat als
gevolg van een platte snuit ernstige ademhalingsproblemen kent. Bovendien kunnen de dieren hun
lichaam moeilijk afkoelen omdat ze nauwelijks kunnen hijgen. Als gevolg daarvan sterven zij door
oververhitting.
De gezondheidsproblemen die de doorgefokte hondenrassen in de Verenigde Staten kennen, zijn identiek
aan die in Nederland en de rest van Europa. Om hieraan een halt toe te roepen, werd eind vorig jaar een
campagne gestart door de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Doel is een verbod
op het fokken op extreme uiterlijke kenmerken, ten koste van het welzijn van de dieren. De SophiaVereeniging is van mening dat bij het fokken van rashonden niet het uiterlijk, maar het welzijn van de
dieren voorop moet staan.
Inmiddels heeft Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangekondigd
maatregelen te willen nemen, waarbij hij de steun geniet van een groot deel van de Tweede Kamer. De
Sophia-Vereeniging hoopt dat ook Transavia Airlines, net als de belangrijkste Amerikaanse
vliegmaatschappijen, haar verantwoordelijkheid neemt op het gebied van dierenwelzijn en het vervoer van
rashonden met gezondheidsproblemen aan banden legt. Een verbod op het vervoeren van honden met
een platte snuit is daarbij een belangrijke stap.
Wij vernemen graag uw reactie op deze brief. Het spreekt voor zich dat wij bereid zijn om ons standpunt
nader toe te lichten.
Hoogachtend,
Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren
Drs. W.M.H. van de Vondevoort (Helma)
Directeur
Bijlage:

Persbericht d.d. 16 juli 2010 en cijfers van het US Department of Transportation over sterfte van rashonden in Amerikaanse vliegtuigen.
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