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Europese norm 
voor halalfood

De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven 
ontstaan die de eenduidigheid van certi!ce-
ring van halalvoedsel moeten verbeteren. 
De onduidelijkheden komen voort uit de 
claim op halal, een islamitische term die 
rein en toegestaan betekent. In de Europese 
Unie leven ongeveer 16 miljoen moslims, 
van wie 850.000 in Nederland. Volgens  
het Centraal Bureau voor de Statistiek  
zal het aantal nog verder toenemen. Niet 
alleen daarom stijgt de vraag naar halal- 
producten. De tweede en derde  generatie 
moslims, die hoger zijn opgeleid, willen 
een divers assortiment halalproducten. 
Daarnaast wordt er halalvlees geëxporteerd 
naar islamitische landen in Noord-Afrika 
en het Midden- en Verre Oosten. 

Onduidelijke borging 
Halal certi!cerende instellingen worden 
niet gecontroleerd door een ona"ankelijke 
instantie. Voorbeelden van keurmerken  
zijn Halal correct, Halal Tayyibs en Halal 
Bewust Keurmerk. Door het woud aan 
keurmerken en de onduidelijkheid over 
methodieken als grondslag voor certi!ce-
ring, is er weinig vertrouwen onder mos-

De markt voor halalvoedsel met een keurmerk is groeiend.  
Waar een keurmerk inhoudelijk voor staat, verschilt echter    
per keurmerk. Datzelfde geldt voor de borging van het  
certificatieproces. Om te zorgen voor eenduidigheid werkt  
het Europees Normalisatie Instituut aan een Europese norm. 

Heldere afspraken nodig voor borging 

van CEN. Het voordeel daarvan is dat het 
proces transparant is, openstaat voor 
 stakeholders en consensusgericht is.  
Het initiatief om in deze context een norm  
voor halal te maken, kan dan ook in grote 
mate bijdragen aan het vergroten van de 
transparantie van de markt en de borging 
van de claim dat een product halal is. De 
Europese norm is bedoeld voor moslim-
consumenten, producenten en leveranciers 
van halalvoedsel en -voedingsproducten, 
maar ook voor retail, adviserende partijen 
en wetgevende en controlerende instanties.

Afspraken
De technische commissie hee# in 2014 
gewerkt aan de eerste concepten van de 
norm. Daarin komen afspraken over de 

algemene  
principes van 
halalvoedsel in   
de keten en de 
basiseisen. Ook 
worden daarin 
eisen opgenomen 

voor gebruikte grondsto$en, het productie-
proces en het verpakken en labelen van 
voedsel. 
Drie subgroepen gaan zich elk over een 
 speci!ek onderdeel van de norm buigen: 
regels voor het slachten, conformiteits-
beoordeling, en eisen en  regels voor 
 productie en verwerking, productie-
middelen en schoonmaken. 

‘ Norm kan transparantie 
markt versnellen’  

lims in voedsel met een halalkeurmerk. Een 
unieke halalcerti!cering die is gebaseerd   
op heldere afspraken voor de borging van 
het systeem, is daarom voor zowel de  
consument als bedrijven van belang. 
Inmiddels hebben halal certi!cerende 
instellingen zich verenigd in de Europese 
associatie AHC-Europe, die enerzijds tot 
transparantie van de markt wil komen en 
anderzijds het imago van de certi!cerende 
instellingen wil verbeteren. Een Europese 

norm kan dit proces versnellen. Verder 
werkt de Organization for  Islamic 
 Conference (OIC) aan normen voor halal. 

Europese norm
De laatste jaren is er ook binnen de formele 
normalisatie aandacht voor afspraken over 
halal. Deze ontwikkeling vindt plaats in de  
technische commissie TC 425 Halal Food 
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Door het woud aan keurmerken is er weinig vertrouwen onder moslims in voedsel met een halalkeurmerk.

NEN-normcommissie 
In het najaar van 2013 is de NEN- norm-
commissie Halal Food opgericht. Het  
lidmaatschap daarvan staat open  voor  
 alle belanghebbende partijen, mits zij 
zich  kunnen commiteren aan de uit-
gangspunten van normalisatie en bereid 
zijn kennis te delen. De commissie bestaat 
op dit moment uit belanghebbenden uit  
de vleessector en de voedingsmiddelen-
industrie, certi!cerende partijen en een 
kennisinstituut, waaronder COV, Ahold, 
Marfo, Certy, Nutricontrol en Wage ningen 
Universiteit. Samen stellen ze de Neder-
landse inbreng vast. Ook is steeds een 
 delegatie aanwezig bij de vergadering   
van de technische commissie van CEN. 

Religieuze vraagstukken
De technische vraagstukken over halal 

 sluiten aan bij de huidige discussies over 
integriteit van voedsel en hoe dit het beste 
geborgd kan worden. Deze vraagstukken 
gaan bijvoorbeeld over ketenbeheer, het 
gescheiden houden van productielijnen en 
labelling. In de levensmiddelenindustrie 
bestaan al normen en systemen om deze 
vragen te adresseren.  De opzet  van ISO 
22000 over managementsystemen voor 
voedselveiligheid biedt bijvoorbeeld een 
goede structuur voor de nieuwe norm  
voor halal. Tegelijkertijd spelen zeer  
speci!eke aspecten een rol, bijvoorbeeld 
rondom religieuze vraagstukken die in de 
basis gaan over interpretatie van de Koran. 
De ruimte die hierin beschikbaar is, kan 
verschillen per islamitische stroming. Het 
doel is echter om een document te maken 
dat zo breed mogelijk gedragen wordt, en 
dus tegemoet komt aan de diverse ziens-

Informatie
Voor meer informatie of deelname aan de 
normcommissie kunt u contact opnemen 
met NEN, afc@nen.nl.

wijzen. Concrete onderwerpen zijn  
bijvoorbeeld het reinigen van gebruikte 
gereedschappen. Dit moet oorspronkelijk 
met zand gebeuren. Vraag is in welke mate 
alternatieven voor echt zand acceptabel 
zijn. Ook de  discussie over verdoofd en 
onverdoofd slachten zal niemand ontgaan 
zijn. Waar de grenzen liggen tussen het een 
en ander is echter minder helder. Ook de 
acceptatie van methoden voor reversible 
stunning – verdoving die in principe geen 
blijvende fysieke gevolgen hee" – kan 
 verschillen.  Dat is a#ankelijk van de 
methode zelf en de zienswijze van de 
 religieuze groep.  

Adviesgroep
Omdat het niet aan CEN is uitspraken te 
doen over religieuze onderwerpen, wordt 
binnen CEN/TC 425 een adviesgroep 
 ingesteld van religieuze deskundigen.  
De leden komen deels van supranationale, 
 religieuze autoriteiten, zoals de Internatio-
nal Islamic Fiqh Acadamy (IIFA) en natio-
naal erkende moslimorganisaties. Ze  
worden geselecteerd op basis van erkende 
deskundigheid vanuit de stroming die ze 
vertegenwoordigen, zodat uitspraken van 
de adviesgroep breed gedragen worden. 

Eind 2017
De huidige verwachting is dat de norm  
eind 2017 klaar is. Die zal dan gepubliceerd 
worden en beschikbaar zijn voor gebruik in 
de hele keten bijvoorbeeld voor certi!catie 
of als contractuele voorwaarde. 
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