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Halalcertificering in kaart (oude lijst)                         

Er zijn geen door de overheid vastgestelde normen of regulering van het halal keurmerk omdat halal 
enkel wordt gezien als een religieuze vereiste. Het ontbreken van door de overheid erkende halal 
certificatie-eisen geeft dikwijls aanleiding tot scepticisme van de consument tegenover producten die 
als halal gelabeld zijn. 

Het halal-certificaat wordt uitgereikt door onafhankelijke controle-organisaties die onder een 
commerciële vorm of als vereniging zonder winstoogmerk (VZW) kunnen opereren. 

Er zijn minimaal 144 certificerende instanties wereldwijd die ingedeeld kunnen worden. 
 

Ze certificeren als: 
1. islamitische organisatie 
2. certificeringsbureau onder toezicht van een islamitische organisatie 
3. moskee 
4. zelfstandig certificeringsbureau 
5. winstgevende bedrijven 
6. semi-overheid of overheids instantie 

Er zijn 11 grote wereldwijde organisaties waar certificeerders bij zijn aangesloten. 
Zo zijn de meeste Nederlands aanwezige certificeerders aangesloten bij WHFC bijvoorbeeld. 
Bedrijven die halal producten op de markt willen brengen kunnen dus kiezen uit een ruim aanbod aan 
organisaties die na een audit & regelmatige controle een halal certificaat kunnen uitreiken. 

Hun methodiek en professionaliteit verschilt in meer of mindere mate. 

Het is dus van het grootste belang om gereputeerde audit & controlebedrijven te selecteren en te 
weten waar zij voor staan. 

Vanuit wettelijke standpunt is zo'n halal certificaat niet verplicht maar het geeft een zekere garantie 
aan het product en wakkert zo het vertrouwen aan van de islamitische consument. 
Sommige consumenten doen de moeite om op te zoeken wie of wat er achter zo'n certificaat schuil 
gaat, anderen zijn al tevreden als ze een etiket met Arabische belettering zien. 

Eén van de struikelblokken voor de verdere groei van de halalmarkt is net het ontbreken van een 
wettelijk kader zodat iedereen een halal certificaat op zijn producten zou kunnen plakken zonder 
juridische gevolgen. 

Het andere struikelblok is de discussie over het al dan niet toelaten van verdoving voor de slachting 
(de overgrote meerderheid van moslims heeft daar geen probleem mee) en het mechanisch slachten 
van pluimvee (de overgrote meerderheid heeft daar wel problemen mee). Geleerden zullen hier een 
grotere rol in moeten spelen en wetenschappelijk onderzoek is hard nodig. 
 
Halal in Europa 
In Europa is geen 1 halal autoriteit. Wel zijn er diverse certificeerders geaccrediteerd door diverse 
autoriteiten. 
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Nederland  
HFFIA 
Halalcorrect 
HIC 
HQC 
Ook zijn er vanuit het buitenland certificeerders die in Nl certificeren. 

Frankrijk  
In Frankrijk zijn het vooral de moskeeën die actief zijn als controle-organisme.  
De 3 grootste van het land (de Grande Mosquée de Paris, Evry en Lyon) zijn verantwoordelijk voor de 
halalcertificatie van de overgrote meerderheid van alle halal producten in Frankrijk. 
 
De bekendste certificeringsorganisaties in Frankrijk zijn:  
AVS (A Votre Service),  
HalalServices,  
Shahada en ARGML (Association Rituelle de la Grande Mosquee de Lyon). 
Daarnaast zijn ook MCI (Muslim Conseil International),   
SFCVH (Societe Francaise de Controle de Viande Halal) en SCVH (Société Contrôle Viande Halal) 
heel actief. 

Engeland  
Voor Engeland zijn de referenties HMC ( Halal Monitoring Comitee), HMS (Halal Muslim Society) en 
HFA(Halal Food Authority). 

België  
In België zijn er een tiental controle-organismen zoals bijvoorbeeld, Eurohalal 
European Islamic Halal Certification, 
Islamic Food Council of Europe, 
European Certification and Control of Halal. 
Daarnaast is er ook de "Halal Federation of Belgium - HFB", opgericht in 2007, waarvan enkele 
controle-organismen lid zijn. 

Portugal 
EU halal 
HIP  
 
Italie 
HIA 
CO.RE.IS (communit Religiosa Islamica) 

Buiten Europa 
Maleisië   
Internationaal heeft Maleisië een ijzersterke reputatie. Hun certificaat komt van een door de staat 
gecontroleerde instelling JAKIM. 

Ook Brunei heeft een controle-organisme opgericht die met een hoop marketingmiddelen in alle 
hoeken van de wereld wordt gepromoot: Brunei Halal. 
 

Geaccrediteerde lijsten 

Er zijn geaccrediteerde lijsten  van MUI  

 jakim 2018 

http://www.halal.gov.my/ckfinder/userfiles/files/cb/SENARAI%20CB%20TERKINI%20SETAKAT%20FE

BRUARI%20%202018.pdf en 

saudi gac   zie website http://www.gac.org.sa/en/approved_provider/ 

http://www.halal.gov.my/ckfinder/userfiles/files/cb/SENARAI%20CB%20TERKINI%20SETAKAT%20FEBRUARI%20%202018.pdf
http://www.halal.gov.my/ckfinder/userfiles/files/cb/SENARAI%20CB%20TERKINI%20SETAKAT%20FEBRUARI%20%202018.pdf
http://www.gac.org.sa/en/approved_provider/
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Er is op dit moment een enorme groei van diverse certificeringsbureau's waardoor de consument 
enorm behoefte heeft aan helderheid rondom de diverse keurmerken. 
Een overzicht van halal controle-organismen in Europa kan men via info@ikeethalal.nl aanvragen. 

Mariam Aaras 

 


