
 

PERSBERICHT 

Den Haag, 27 april 2011 

Moslimorganisaties van Europa hebben ritueel slachten en Halal certificering 

op tafel gelegd! 

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft op 24 april 2011 een internationale 

expertmeeting gehouden over Halal standaardisatie en ritueel slachten. Dit naar aanleiding 

van het debat over ritueel slachten dat door de 2e kamer gevoerd wordt. Hierbij is er 

weinig tot geen nuance en geen oog voor inhoudelijke argumenten.   

Naast de bij het CMO 21 aangesloten koepels, namen de counterparts uit Duitsland, 

Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Oostenrijk deel aan deze conferentie. Prominente 

experts uit verschillende Europese landen zijn gevraagd om hun visie te geven op de topics. 

Na een uitgebreide brainstormsessie is er een unanieme waarneming dat de Halal 

standaardisatie en de daaraan gerelateerde kwesties zoals ritueel slachten hoog op de 

Europese agenda staan, en dat Nederland hierin op dit moment een proeftuin is waar het 

debat gevoerd wordt. De uitkomst van het debat wat gaande is in Nederland zal van grote 

invloed zijn op de rest van Europa.  De moslimgemeenschap maakt zich ernstige zorgen 

over deze ontwikkeling dat tegen de vrijheid van geloofsuiting indruist en welke 

stelselmatig aan alle kanten wordt ingeperkt. De maatschappelijke urgentie hierin is dus 

erg hoog!! In deze kwestie wordt de moslimburger  ook overvallen door de initiatieven van 

de nationale standaardisatie-instituten en de politiek. Eén van de uitkomsten van de 

expertmeeting is dat  de bestuurders van moslimorganisaties uit Europese landen het 

European Muslim Network for Halal Standardization(EMNHS) gaan oprichten.  Ook de 

Nederlandse situatie en de in het debat gebruikte argumenten om onverdoofd ritueel 

slachten niet meer toe te staan, maar dieren voortaan met een kopschot of een 

stroomschok te verdoven kwamen aan de orde, de conclusies hiervan zijn: 

 In de aanloop naar deze conferentie werd het Turkse landbouwministerie 

geraadpleegd in hoeverre de uitspraak voor een verbod op onverdoofd ritueel 

slachten in Turkije bekrachtigd zou worden voor het einde van 2011? De verkregen 

officiële mededeling was voor één uitleg vatbaar, namelijk dat men niet wist waar 

deze berichtgeving vandaan kwam! 



 De bewering dat 80% van het Halal vlees afkomstig is van slachthuizen waar 

bedwelming wordt toegepast, is met grote verbazing ontvangen. Er werd een 

onderzoek gepresenteerd waarin het overgrote deel van de Nederlandse moslims 

denkt te weten dat de door hun geconsumeerde vlees zonder verdoving wordt 

geproduceerd. 

 

 De Turkse Diyanet heeft vaker op verzoek van de gelovigen kenbaar gemaakt dat 

het Islamitisch ritueel slachten volgens de gangbare Islamitische regels moet 

geschieden. Het vaak gebezigde argument dat de Diyanet verdoofd ritueel slachten 

zonder meer acceptabel zou achten, werd door de bevoegde persoon van de 

betreffende organisatie ontkracht door middel van een schriftelijke officiële 

verklaring 

European Muslim Network for Halal Standardization(EMNHS)  

EMNHS zal zich in het licht van nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen tot 11 juni 

a.s. voorbereiden voor de behandeling van de kwestie “de productiemethode van Halal 

vlees en het ritueel slachten”.  Naast de theologische verdieping is de communicatie met 

de achterbannen zeer essentieel, wil men de draagvlak creëren voor de te nemen 

standpunten. Anders zal elke standaardisatie niet meer betekenen dan een wishful 

thinking.     

 

Einde Persbericht 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u terecht bij het stafbureau van het 

CMO, telefoonnummer: 070 3921123. 

 


