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BELANGRIJKE VERKLARING VOOR DE MOSLIM GEMEENSCHAP 

 : وبعد ،آله وصحبهعلى الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، و 

In Al Qur’aan Al Kareem Zegt Allah (SWT) in Surat Al Anaam 162-163: 

)ُقْل ِإنَّ صالِتي وَُنسُِكي وََمحْيَايَ وََمَماِتي ّلِلَِِّ رَبِّ اْلعَاَلِميَن 

 الَ شَرِيكَ َلهُ وَِبَذِلكَ ُأِمرْتُ وََأَنْا َأوَُّل اْلُمسِْلِميَن(

En in een overlevering van sahih Muslim zegt de profeet (VZMH): 

Voorwaar, Allah heeft alles goedgezind; dus als je doodt, dood op een goede manier en als je slacht, slacht 

op een goede manier. Dus ieder van jullie zou zijn mes moeten slijpen en het geslachte dier comfortabel 

laten sterven. 

Moslims zijn verplicht om volgens de Islamitische leer alleen het halal en goede vlees te 

nuttigen zoals Allah (SWT) heeft opgedragen. 

Daarom doen we een oproep aan alle moslims in de stad Rotterdam en omgeving om 

consumptie van rundvlees te vermijden tenzij ze 100% zekerheid hebben dat het halal 

geslacht is.   

Waarom deze dringende oproep? 

Per 1 januari geldt de nieuwe Nederlandse wet die voortvloeit uit het ‘Convenant Onbedwelmd 

Slachten volgens Religieuze Riten’ voor moslims en joden. 

Deze convenant, die ondertekend is door de regering en o.a. Contact Orgaan Moslims & 

Overheid (CMO) op 29 mei 2017 en waarover de staatssecretaris van Economische Zaken de 

Eerste Kamer heeft geïnformeerd op 09 juni 2017, trad op 1 januari van dit jaar in werking. De 

afspraken omhelzen o.a. dat moslims runderen en schapen kunnen slachten zonder vooraf te 

verdoven. Indien het dier na 40 seconden het bewustzijn nog niet heeft verloren dan verplicht 

de wetgever het toedienen van een verdoving.  Deze afspraken zijn gunstiger dan een situatie 

waarbij verdoving vooraf of tijdens het slachten zou moeten plaatsvinden. De wetgeving stelt 

dat voor beoordeling van het bewustzijn van het dier na 40 seconden gespecialiseerde artsen of 

een ander wetenschappelijk onderbouwd toezichtsysteem door de slachterijen moet worden 

geïmplementeerd. 

Na meerdere ontmoetingen van de Raad van Imams van Centrum De Eenheid (Markaz 

Ettaouhid) met deskundigen uit het veld en na bestudering van alle stukken is gebleken dat de 

wetgeving valt binnen de kaders van datgene wat moslims als halal vlees kunnen bestempelen.  
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Echter, in de uitvoering van deze wetgeving hebben we problemen geconstateerd. In strijd met 

het convenant wachten de slachterijen de 40 seconden niet af en verdoven het dier tijdens het 

slachten of zelfs ervoor. De meeste Islamitische slagerijen stemmen hier -  al dan niet bewust - 

mee in omdat ze het vlees zo goedkoop mogelijk willen inkopen en niet bereid zijn om de extra 

kosten van het toezicht te dragen. Tegelijkertijd verkopen ze dit vlees aan moslims als halal 

vlees. Dit probleem speelt alleen bij rundvlees omdat schapen en geiten allemaal het bewustzijn 

verliezen binnen  40 seconden waardoor toedienen van verdoving of toezicht daarop overbodig 

is. 

Daarom doen we deze dringende oproep en de brengen we de volgende adviezen uit: 

- We doen een dringend advies aan alle moslims om consumptie van rundvlees te 

vermijden en alleen rundvlees te kopen indien er 100% zekerheid is dat het vlees 

volgens de Islamitische leer is geslacht, totdat alle betrokken slachterijen en slagers de 

wetgeving en de gemaakte afspraken binnen het convenant volledig uitvoeren; 

 

- We doen een oproep aan alle Islamitische slagers om hun volledige 

verantwoordelijkhijd te nemen in het inkopen en verkopen van halal vleesproducten. 

Daarbij dienen de extra kosten van het verplichte toezicht gedragen te worden door alle 

betrokken partijen. Halal vlees is, ongeacht de prijs, altijd goedkoop in vergelijking met 

vlees dat niet halal is. Opdat deze wetgeving ons niet door de vingers glipt en verder 

aangescherpt wordt in het nadeel van de moslims. Het past ons, als moslim 

gemeenschap niet, om onze verantwoordelijkheid niet te nemen zodat we later daar 

spijt van krijgen; 

 

- We doen ook een oproep om een speciaal comité op te richten die onafhankelijk 

opereert en toezicht gaat houden op het naleven van het convenant door slagerijen en 

slachthuizen, om te beginnen in Rotterdam en omstreken. Slagerijen en slachthuizen 

die het convenant naleven worden door het comité kenbaar gemaakt middels een 

register die openbaar toegankelijk zal zijn. 

 

- We adviseren het vormen van een brede coalitie van religieuze geleerden in Nederland 

van alle etniciteiten en wetscholen om gezamenlijk te werken naar een formele 

Islamitische juridisch advies over deze zaak;  

 

- We verzoeken alle imams, moskee besturen en religieuze organisaties in Rotterdam en 

omstreken en daarbuiten om via hun eigen kanalen deze verklaring te verspreiden op 

een manier die hun schikt. 

هذا وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى هللا 

 عليه وآله وسلم.

Raad van Imams van Centrum De Eenheid / Markaz Ettaouhid. 

Sheikh Al Khammar El Bekkali, Sheikh Abdelwahab El Bachir, imam Mourad El Issati, imam 

Abdelhafid Mahla, imam Abdeslam Chakir, imam Moustapha Kasrioui 


