
 
 

CELEVAL: ADVIES WINKEL HALAL 
VOEDSEL 

 

VRAAG 
Cfr de bespreking in het laatste cofeco. De organisatie van de Ramadan is een complex gebeuren dat 
zowel risico’s inhoudt op het vlak van openbare orde maar ook volksgezondheid omwille van mogelijke 
crowding en het gebrek aan social distancing. 
 
Meer specifiek is er de problematiek van de winkels in Brussel die halal-voedsel verkopen. Het is 
namelijk blijkbaar bij velen in de moslim gemeenschap van over het hele land de gewoonte om hiervoor 
inkopen te gaan doen in Brussel. Dit werd ook reeds verschillende keren aangehaald door de 
vertegenwoordigster van het BHG in cofeco en werd ook als aandachtspunt weerhouden tijdens de 
adhoc werkgroep “ramadan” daaromtrent. Dit risico is uiteraard het grootst voor wat betreft diegenen 
die wonen in de rand van Brussel. Meer bepaald in Vlaams Brabant (kant Leuven) zijn er blijkbaar geen 
halal winkels en dreigt de realiteit dat velen zich dus zullen verplaatsen naar Brussel alwaar het dan zal 
leiden tot een congestieprobleem (en dus belangrijke impact op risico volksgezondheid). 
 
De gouverneur van Vlaams Brabant licht mij in dat evenwel de mogelijkheid bestaat om deze inkopen, 
in samenwerking met de lokale besturen, te centraliseren en op een ordentelijke manier en met respect 
voor de vigerende veiligheidsmaatregelen lokaal te verdelen. Op die manier worden vele verplaatsingen 
naar Brussel en een mogelijke congestie aldaar vermeden. Zouden jullie hierover, bij hoogdringendheid, 
een advies kunnen verstrekken?  
 
Op die manier kunnen we die optie gefundeerd bespreken op cofeco morgenvroeg. 
 

RISICO FACTOREN WAAR REKENING MEE GEHOUDEN MOET WORDEN 

De mogelijke concentratie van veel personen op een kleine afstand, bemoeilijken het respecteren van 
de afstandsmaatregelen en verhogen de kans dat personen uit verschillende leeftijdsgroepen met 
elkaar in contact komen. Het feit dat de meeste halalwinkels enkel in Brussel te vinden zijn, verhoogt 
bovendien het aantal verplaatsingen, wat de interpretatie van en de handhaving op onnodige 
verplaatsingen bemoeilijkt. 
 

ADVIES 

Indien de mogelijkheid bestaat om deze inkopen, in samenwerking met de lokale besturen, te 
centraliseren en op een ordentelijke manier en met respect voor de vigerende veiligheidsmaatregelen 
lokaal te verdelen, dan geniet dit de voorkeur. De praktische uitwerking kan op lokaal niveau in detail 
uitgewerkt worden met de betrokken partners. 
 
Indien centralisatie en verdeling van het halal voedsel niet mogelijk is, dienen de afstandsmaatregelen 
rigoureus toegepast worden. Indien mogelijk werken de winkels met een afhaalservice op afspraak om 
het contact tussen klanten onderling zoveel mogelijk te spreiden en het contact tussen klanten en 
winkelpersoneel zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
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