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1'artijen zullBn hisrna Fiala! Correct en Halat ~~wust genoemd warden.

1. lie procedure

1. t. Het verlcwp van de prc►~~dure bEij~t uit:
- d~ dagvAarding
de prod~aties zijdgns kIalal ~arrect
da producties z.~jdens Hata! ~ewust
d$ mandelinga behandaling
de pleZrnot~ gran Halal Cac~ct

- de pf~rknata van Hglal ~ewust.

i.2, Ten slatte is vonnis bepaald,

2. De Peitep

2.1. Hal&1 CQR~ct is een E~i 200$ Q~}~H[1c~ite stiChtiq~.

I~Ialal Corc~Gt houdt zi~h be~zig m~k keuring en castrate vgn agr~risch~ producten en
va~dim$smiddelon vn bet beva~rderen van HaIalprodeecten tin b~hoeve ven da cansumenticn
vaa~ests d~ int~rnatinaale ,~Iaialrichtlijnen.

IE
Tekstvak

IE
Getypte tekst
Citeerwijze:	       Vzr. Rechtbank Rotterdam 20 februari 2015, IEF 14692 (Stichting Halal Correct Certification 		       tegen Stichting Halal Bewust) www.IE-Forum.nl
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Halal Ct~i`reot beoordeelt bedr'ijven desgevraagd op de halalwaardighsid van hun warEcwijzc

en producten. Na andsr~oek kan YIataf Connect ern aertifiC$at uitreiken waaruit d~
~econ~tatecrde halalwaardi~heid blijkk.

2.2. Ha~Yal ~ewust is opgericht cep 2l februari 2Q 14 door A.TC.. Chau~uati en A.
Addoukali. Ii~lal $Bwust handclt ook under de naam ̀T~e H~I~tgolitie'.
De huidi~e bestuurdars van ~-Ial~f B~wust z~,jn H. Farwani, R Haji en T~. Rammou,
kialal Hewust heeft under meer tot duel het uitdefenen van taezicht ap de halalwaardi~heid
van prnducten ~n diensten ea het Qpzetten en bEheren van ecsn halalkearmerk,
Ha1~l aewust pubtictert via. het interttet esn zogen~&rnde ̀ Haf al~+ijzer', wasrin de
halalwa~rdigh~id van diverse voedingsmiddetenbed~ijven wardt b~schreven.

2,3, Ii~Jal Bewust heft op 23 januari 2015 eon artike! mct de tital ̀ I~Toe halal is HF~
(Halal Fried Chiaken)7'(hierna: het artikel) geptaatst o~ ha~c f~cebooEcpa~in~(`s) en de
websitc ~~~vw_.h~lalpolitie.nl. I~it arkikel luidt voor zaver vsn betang als votgt:

Na eon ~rsr.~e~volte op~~ing vari de eer~te ve~ttg~ng van

Halal Frf~i ChlGicerc (ap zortd~g 28 decernber 2Q1~)

docmdect a! ~auw pan de hori'~an d4ttksrc~ wolkan gyp.

panfcsre wolken waaruit het twi,~sfs began to reganen~ en ~"~ t"~ ~ ~ ~ ~ ~ r r ~ ~~
aantijgirig~n t~egon is bliks~m~n. [3p s~ci~l media word — c~A1t~h71E

~and~t aaemensw~rdi~e bewi;svoering — ddor icwade

tottgan b~w~~cd dot MSC kipdet~n vin veraasta kfppEn af~

halal vetkos~p~. Ike halal-cartiti~~erd~r Mata1 Catr~~t deed

ern ~xtr~ duct itr hit zakje doer in Facebook-~►as~t — in yen parali~!!~ ~n mp~etijic vo~r da
i~zer aervwarr~nd~ Gonte~~ct-~ dpanff~k tea apreken vin "manipal~tt~" door HNC, en aan t~

g~v~n dat d~ naam en 4~erdercg) uitspr~k~n van► Halal Garr~,ct dacsr MFC warden gebruiitt
(l~e~s misbrulkt?. ,~..~

l ••)
'Het frapprmte is dot de ha1a1-certificeerders oad~rlfng oak (ernsti,~} van ntent'~tg versahill~tt
ever Welke bedw~lmings- en slachtmethoden taegestdcm z~n en welk~ niet ~n over Welk
httlalw~rc~rbAr,~~ngssysteern (co~ttr'olesyste~m) het meest geschikt ~s (en zodo~nde dok
aalJ~ctie,~'toegepast xou may#en warden). Somntlge haYa!-cerl~cerende pm'laen bestrijden
elkcrrrr dcrn ook to vuur en to zwaard — ~c~wel vaor als achter de sah~rm~n — 'vmw~Ile van
hc~Tul' {in werk~el~kh~td prub~ren .z~ — narrr onze b~sch~iden morning — dlre~t en r~tdirect odk
hrm marktarmdeeT, en evenredig daaraatt ht~n inlc~amsten, to vergrntenl waurb~ het ze van
t~jd tit ti, jd daor het uiterr van arrg~nuanceerde uitsprak~en van ee~ uitermate~ bederrJk~l~k
niv~au, helaas oak lukt om de m~slimcansume»s vdvr hun karre~e to spann~n. Uit ervar~ng
k7mnen we,je dus vert~ll~n dat eensgeatt~dh~id in de wergild van halal eon dude mus is.'
(',,.)
Als mosTimconsumerttmeet, je datrrom op je hpede a j~, en de uitspral~n en beweringeM vrrn

eon halal-cert~aeerd'er altijd —hog moeilijk dal samr Aok is ~ wegen Haar de positi~ de
k~uringsdlenst in de hcrlcrlmarkt bekl~edt: to weten die van esn co►nmerGi~le park, j dle geld
gen~reert mgt ~nspe~#iewerA~aa~thede~t en Ir~t verstrekk~tt vast halal-~err~~aten, hoewe~ ze
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Haar ~i,~en zeggen Aok 'de moslimgemeens~hop dier en'. Halal Correct Is b{jvaarb~~Id
gewoa» een B. V, zee de bedri~spaglnr~ op KYKrrI (de Kamer van KoophandslJ. Het~$~e
geldt vaar HW/hTFFl~4 en de overige halal-certifi~eerders, waar nt~r xelfden — SRri2S vpor
ale schane schijn — ook esn stichtl~g aan bung~lt. fit owe a~en kan je s~mp~l~veg, fare leuk je
het ook verpakt en brer+gti, als commsr~t~le perrr~ rrAAit voll~dfg ongfhcn:ke! jk a jn: je h~bt
namel~k~nurraiele helangen binnen de hcrlcrlmarkt. P. it is ook d~ reden waarom we als
oaafhank~lijkr en Han-prom beta»genorgaRisati~ Srlc~ttn~ Halal Bewust (I)~
Halulpolitle) de activiteiten vcm i~der~ halal-cart~ceerder tsgen het ~iaht hauden, e» er de
voarkeur aun ,gsven arra arrze eigen dsskundiger~ diepgaund oriderzoek to dater verric~hten, '
(...)
".1Yn1p/ Correct heeft dus a~rtegenzeggel j~k mnclunale slaclrt halal g~~ertlJlaeerd (en
well~'~h1 ~e►'dficeert Halal ~arrect nag steeds — vc~or by ans onbekend~ plttimveeslc~Ghtur~%ert
— machinate slacht halal). lie nadruk Ap d~ handmatige slacht char #total Correct is dus
tataal ni t op zfjn plants. taf ;.. verstaat Halal CarreGt misschien Lets antlers order
'harrdmatlge slacht'? "

"U~ze forr, kon:t u~t het pramv~ie,J~lmpje van Halal Correct (getiteld.~ 'Garantie ~'alrrl
~~rr~ct Keurmerk ; exacte minuet en se~onden: vrnt 01.19 tat 01.30) dat de beh~erder van
de Ferceb~c~~pagin~r van Halal Correct hee,~Y dit pramntiefllmpje ap 13 november 2Q1 d
onlime ,geplurnst. l~eze verpcxkkingen warden gevuld met kip~en vurr Start~bocrm (zfe de
infor~~atle op de verpakkingl. 4p zich niets vre~mds acm de hard xt~u, je denken...
Murn' wig n~xuwkeuriger k~,~kt st et bets Qpmerkel aks staa~t. ap de verpakkmg sraa~ dar de
kfppen van ~tortebo~m /eandmatig(.~) wardex gesTacht. 33'e hebben net vastgest~ld dut de
kippers van Stortebaam ma~hina~l (:~} worden geslacht. De masltmonnsument (~n welliaht
ook de islanr~tische afnemers van dit prnduat) warden des verkeerd voQr~elicht. Welllcht dat
het ears "vertaa~out" betreft en kept de vertaler het versch~l niet tussen handmcrtige en
machtnale slcrchd, maar de a}beeldfng (vcm de rechterhand die een nres vastho:~dt,} fs ab-sd-
luut niet mis to verstaan. Het is averduidelijk — acnvel teJkrtue~l als gra, f~s~h —Welke
boodschdp ht~r wordt pvergebracht. Bovendisn is d~ betrokke~r irc~lal-cert~ceerder (die
betrc+kksn ,~enoeg is om die praduate~ in ears 1'i'ala! Correct prnmptievitlev t~ gebruilc~»)
rich terdege be~wust va» het verschrl, z;e de Faceboak-cAmm~ntarer~ vp de machfnale slacht
en de - RII A xA ItOII~' - benadrukklrrg vcrn de hmrdmatige slcroht. "
(,..}
Of is bier ~- om its de termttrcrl~a~ie van I~alal Correct to bl given -- spralae vcm daeJbewtes#e
"mmriputatie" vrrrt de mo~lu~tcansumentP

YAt~r opts ern vrcrag, voar Halal Correct ears west. Nu Sul je, je rrfvragen: wacrr~n~ hebben we
fiberhaupt rxandacht ~'eschr~nken aan deae scheve s~haats? (7m arm t~ tdrt~ri dat Kok helal-
~rtiftceerders — alsoolc w~zelf, hst bestuur en de vr~vlll~~'ers van de Stichting Halal
~ewttst (De Hc~lulpotitie) -- mertset~ ztj» eriTauten kznmen makers. Ycmult dit perspectief
gezien (en Novena! gezfen de immense verantwoordel~kheid clie Flr~lp! Correct als halrxl-
certifre~erder n~ de mc~slim~em~~nsehap toe draagt) stall het benc~me» vcm de v~rlc~erde
halal~ert~ceertider door de net opgestarte hialal.F'rfed Chicken he-l~-moat niets t~nnr'
(...)
F~alal Flied Chlcke~ he~,ft inmiddels anae adviezen ter Norte ~~n~men, ~n is -- na ~~n karts
te.~tperiodg — vvergeschakeld op klpproducte~r van plt~imveeslach~er~en waar reversfbele
(o~rekeerhore~ elektrzs~he waterbQdbechvelr»i~tg wordt toegepast. ~pdoende he~,ft .F1FC op
dr~~d~rdag 1 b,Jurruari ~OIS yen ~lalaJpoliti~-a~rkonde onrvangen.
l ..,1
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2.'1, In hear ̀halalwiaTer' v~rnteldt Halal Sewust order meer wetke instantie een
halalcortificaat heeft verstrekt aan walks pmducent. ~n het gcval het keucmerk is vacle~nd
Boar Halaf Correct ~~bruikt Halal Hewust het Logo van H~i~i Correct in $e halatwij~er.

2,5, Het $rt►ket is Qp !S februari 2Q1 S per m~it ~r~rspteid aan can ;rote groep (in h$t
buitenl~d gevestigde / w~nende) geadresse~ardsn.

3. Het g~schil

~.1. Halal Correct v~rdert -- na ~iswij~i~ing, samengevat -- bia vannis uitvoerbaar bij
VDOiT$ACI:

I. HsI~tl ~ewust to bovel~tt het artikel "ttoe halal is HFC? (Ha1a1 Fried Chicken)"van de
w~bsite wwvv.halal~aYitie.nl en d~ FacEb~okpagina van ~alalpolitic en aadere ic~aatiss tE
(doer) verwijd~ren en verwijdErc~ to (dean) hauden;
lI. FIalal ~ewust to bavel~n binnen l2 uur na betekening van het vannis Een rectificatiatokst
op do website www.halaipaiicia.nl en de Facaboakpagina van II~lalpolitie to piaatsan,
conform de in de d~gv~ardin$ voargestetde tekst;
iit. Halal ~ewust to gelaiEden een rectiftcati~ to xer►den aan a11~ geadress~erden van de ~1s
productic 9 ov~rgelegde e-mail d.d. 5 februati 2015;
IV.Halat ~ewust to vErbieden zich nagaiaef uit tt !elan aver kialal Carreot, middels het
(d~ea) verspr~iden van rnedcdstin$en, het (darn) uitgaan van persbcriahten, of gnderszans;
V.I-lata! Bewust to verbiEden nieuwe uitlatin$en to doet~ inhouc3ende d$t Halal Correct esn
a~b~trc►uwbare halalcertifi~eerdor zou zijn,
VI. Halal BBwusC to verbieden inbreuk to maker aP het Benelux-merkrecht van Halal
~arr~t dak is i»geschrcv~n order inschrijvingsnummer 096~69~,
VTI. ~iatai Bawust t~ vero~rdelen tat betaliu~ van eon dwan~sucr~ van E S.OQO~tlO per gavel
of p$~ deg dal zij handeit in stRjd met de gavard~rde verbadeci en gebaden,
Vl. fatal Hewt►st to veraardElen in de ~rac~skasten, to vermesrd~cEn met de wett~lijke rents
en nak~sten.

3.2. Halal ~ocTect heeft east hear vorderingen anrEchtmati~ handelsn ten grundstag
gelegd. Z~j sGelt #~iet~e ale volgt:
~IaIa1 ~ewusk m~akt gebruik van mislcidend~ en ong~norloofde ver~elijkende reclame,
waardoor sprake is van oneerlijke canaur~ntie. gala! Bewust treedt ap a!s c~rti~iceecder
dear halalke~rmerken of to seven. Tegciijkectijd duet zij xich vopr GIs ~nafhsstk~l'tjks
belan~ecc~rg~nisatie waarbij zij zich ne~atie~ uitl~at over Halal Correct, en Halal correct in
haac pubticatics, wasrander het artik~l ̀ Hae halal is HFC? (Halal ~t~ied Chi~ken)'~fkraakt.
I~1~1 Bawust heft onrechtrnatig gehandtld door srtikelen op diverse internetsites t~
pl~atsan erg to verspreid~n. I-ialal ~3ewust sctu~j#t des Fiats! CaRect een agbetrnuwbare hsia!-
certificeerder is dic zich teat drijven dear financi~ie matieven. Halal aevvust s~hrijft dal
`Starkcbo~m beeft gekozen vaar yen Madero (dasi ~ialal Correct) halal-keuringsdienst' en
pl~tst can v~rsufte kip met onder~chrif~: ̀ Hale! Correct-gecert~fia~rd'. Deamaast heed
Ha1aI ~ewust een faro van een med~werker van Iial$I Correct gep~$at~t mat een balkjo aver
z{jn agar, alsofhij aen v~rdacht~ is. I~I~tg~een gala! ~ewust over Halal Correct achrijft en
stilt is onjuist, ungegrand en tendencious, ett hat schaadt do goed~ ream van Ha1a1 Correct.

3.3. Halal Howust heeft gecancludeard let afwijzing van de vard~ringen.
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3.4. Op de st~tlingea van partijen wardt hierna, vaor zav~r van belar~g, Hader ingegaan.

~i. Zle beaor~eling

Q.l . Vordering I strckt tat verwijdering van hit artikel op de wobsite,
Het gevorderd~ is tasw%jsbaar aIs valdasnde aannemcliak is dat de bademrechter, latEr
oordelend, zal kamen tit het aardeei dat hetgeen Hais1 ~cw+ust Halal Correct in het artik~l
heft gepubllceerd en de uitlatin~ert dtc z,~j daa.cin ~vcr I~al~i Coccect heef~ gedaan
onr~chtmati,~ is in de zin van arxikel x:162 ~W.
Het gnat nm een botsin$ van twee in beg~nsel getijkw~rcli~e fundament~la rechten,
n~metijk aan de ~ijde van H$lat Cori~ct het recht o~ vc~jheid van meningsuiting (artiket 10
EVRM) ~n aan de zijda van Fiala( 8ewust heC recht op eor an gaede nsam ep op
ecrbiedi~ing van de persaonlijke ievenssfe~r (ackikel8 EVRNS).
Het antwo~rd op da vraa~ walk v$n daze beide s~cht~n in het onderttavige gaval zwaarder
weegt, must w4cden gevonden door oen afweging van a11e amstandighede~ van het geval,
waarb~j onder meer relavant is (i) de aard vin de gopublic.~crde verdenkin~en en da ernst
vin da t~ ~verwacht~en ~evolge~ voar degcae op wie die verdenkingen betrekking h~bben, (ii)
dG CTtISt — bezlen vBnUit hCt 8Ig~1li~en b~lAAg —van d~ misstand walks dE pubtictttie aan da
kaak beoc~gt to stsUen, (iii) d~ mace waarin ten tyd~ vari de public tie da verdenkingan stun
vanden is het taen bes~hikbare feit~nmateriaal, (iv) de tcytstandkaming ~n iakiedin~ van da
verdenkingsu, bezien in verhouding teat da a~der (~) wt an met (iii} b~do~lde
amstandigheden, (v) het gexag dat het med~ur~ geniet en (vi} d~ maatscheppelijkc pasitie
van de betrakken persaon.

4.2. Ua v~rzieniaganrechter acht aannemelijk dat in d~ aaderhavig~ situatie
de bodemrechter ~t oordelcn dat spraka is geweest van nnrect►tmatige publicatie van
~~~vens doar I-ial~J ~ewust, ~n ivv~ns van een miateidende med~deling in de zin van
ackikel 6:194 BW on van misleidende rsclame in de zin van arkik~16:194a BW. pe
voorzieninganrechter avarwee~t hiertoe a1s volgt.

4.~. ~lal Correct en Halal ~ewust z~in par~jen dig heide actief zija op het gebiod van
waarborgin~ van de halalwaardigt~cid van vl~esproducten. De amstandi~heid dat Halal
Correa dit duet aan de leant van de groducent an Halal ~awusk ziah rieht op de det~illist
doe(cl~r niet asrt af, omdat Halal 8ewust daasvoor ook onderzaek pleagt bpi pradu~anken,
zoals zij in het gtw~raakte artii~t bQsahcEjft en wear ~ij ziGhzelf ook mss a~anprijst.
Zowal Halal Correct als I-~alal B~~nist geef~ can waarderin~ of met het dael meer zekerhaid
to vsrseha#~en aan de coc~sument over de vraag of zij een vnlgeas de halainormen
verva~rdigd product aanschaft. Halal Correct r~ikt in dit k~der certificat~n uit en Halal
~3ewtrst overh~ndigt aarkandes, dig ~r bide toe dienen de halalwaardigh~id van
eindpraducten voor de consument tt bargon. Hiord~or is feitelijk $prake van voldoende
ovsrEenkarnsten tt~ssen c!e aativitait@n van pa~tijan, om aan t~ Haman dot ~j eikaacs
a~ncurrent zijn. Dat Hatal B~wus~ zoals z1j step, w~rkt met vrijwitligcrs ma,alrt het
vaarganndB slat enders. Vaststaat immers dut Hari Bewust inkomst~n genereert met hear
w~rkz~unhoden, nu z~ bt~jkeas hoar eig~n stelling~n een bijdrage van ~ 20U,QQ #
E 3bQ,00 per jeer Aariangt per ondornemer van wie de gegevens in d~ halalwij~zr zijn
opgenomen. In daze sitttatie kan niak worden gezegd dot ~~~ skichting die werkt (net
vr~jw~lli~ers ge~a concurrent kaa zijn van ecn enders stiahting die kennelijk w~l werkt mgt
b~taalde medewertcers.
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4,4, VastsEaat dat Halat Bewusi het bawtsste artik~l heeft $epubIiceerd.
In hat art~ket zet Halal Bewe~st YIa1a1 correct, hear oancurrent, naer a1s eeri cammerci~le
partij die geld genareert met de inspectiewerkz.,aamheden die zij doet en de certificaten dte
zij v~rstr~i~ en om die r+eden mind$r betrauwbaar gnu z.~jn den zi~z~lf. ~p Halal Bewust
rustle, alvo~ens een dergelijke stalling to gat~eren in een artikel dat bekend zau worden
gemaakt a~ een grant publiak, sin onderzoeksplichC, die mei zi~h braaht dal zij isle
dergel~iks ~tiet zou public~rea zonder de juistheid van de steUin~(cit) to controleren en
xonder in het be~it to zijn van bewijsmidd~len ter and~rbouwing van do stelling(en).
In dit g~ding heeft Fiatat Hewtrst nQg geen begin van bewi}s va~r hear stelling kunnen tanen.
2ij hEeR gestcld hear stelling uitsluitend to hetsben gebas~~rd op het flit dal mast Halal
Correct ook ern H.'V. met d~ r~asm ̀ Total Quality Halal Correct Certi~catic~n H,V.' bestga#,
en dal dE nsam rran die B.V. bij hest de suggcstie wekte dat d~ certifiestest dig Halal ~orrt~ct
vecstttkt daar d~ H.V'. wordsn afgeven. Uitstuitend dp gmnd van dit v~rmaeden mocht
Halal Bewust de betreffand~ conclusie niet trekk~n en ni t is her arkikel verwerken.
paarby veldt overigens nQ~ dal ~iafal Comet heeft sesteld, heEgeen door fatal Bawust niet
is wsersproke~, dat Halal Correct op een eerder moment in 201Q~ aan Hall Bewust Heeft
m~degedeeid dat gEer~ wcrkzaamh~en werdea uit~evoerd vanuit c#e ~.V., zadat Hulat
Bewust wist dat ells (certifiaerings)warkzaamheden plaatsvanden v~r~uit do stichtin~.

Q.S. Het artike) maakt na~st hit vanrgaande melding van ~~n partij DALt~-kip die,
aldus Halal Bewust, niet in overeenstemming mss de standaarden van Hale! Correct zau zijn
geslacht, terw{~I Halal Bewust ds afgelapen jaren wit een s~rtificaat verstrektc can d~
producent van de kid, Starteboom. Ter zittin~ heeft HataI Bewust ter ondarGouwing van
hear stelEin~ niet rneer $esteld den dat ~j da jusstheid van die stelling heft geb~seerd aF
hear infortttatie ̀ dal Stortebaam naait handmatig kipp~n siachtte'.
Ge1et op hctg~en Hall Camect hEeR vec~tsard - nam~l~jlc dat spraicc was vin een speeiale
proefb~stsiling vanuit hey ~uitenland, dig afzondeTtijk in Gahandelins is gent~men en ten
a~nzien waaYvan geldt dat d~ betrefFende kip w~l handmatig wend g~stacht - is vo]daeade
aannemelijk dat de betreffende melding or}juist was, ~adat Halal ~evv~xst d~ nit zo
an~enuancee~d en sketlig had rnogen publicerep aIs zij heeft geda~n,

4.6. Qp grand van het vc~rg~nde is aannemetijk dat Halal Bewust feit~lijk o~juiste
infarmati~ he~R gepubliceerd met het doet HaJa! C~rrcet in een ne~scief daglicht t~ stellen,
wit in strijd i~ met de zorgvuldig,~eid die iu~ hat maatsch~ppetij[c v~rkeer beta~mt. Vaorts is
de publioatie $an tt mscken ale misleidende mBdedeting ale bed~eld in artikel G:1~4, aanhef
en andcr L ert i HW cn ale ongeuarIc~~fde vergelijkende rcclame aIs beda~eld ist artikel
6:194a, lid 2, aanhef an andsr e aW. ~e vordsrin~ onder I, strekkende Cat vcrwijdering vs~t~
hex artike) van int~arn~k ~t gelet hierr~p wQrden tdegewsz~aa.

4.7. Ann het vetweer van Halal ~awust iahaudcnde dat de verwijdering van het gehele
a~rtikel niet gerechtv~ardigd is, gelet ap het bepsrkt~ aa~t~t aliaea's waarin Halal Caaeet
gBn~~md wordt, gaat de voorziening~nrechter voorb:,j. LTit hetgean park~ien hobben
aan~er►aord is gebl~ken dat ap een groat aantal pteat~au verspreid or~er het $ahete artikel
direct, den wet indirect, wordt gespraken over Halal Cocreet, dat afb~~tdingan ~}jn ~epiaats
die v~rwijz~ea Haar I~alal Correct (`versuf~ kip'), daz het mcr~toga van Halai Corr~cc in het
artikel wc~rdt ~ebruikt en dat suggestias warden gewekt, den weal ongenuanaeErd stalling~n
wprdan gepanecrd aver I~a1a1 Cnrreat. In deze ~itt~,atie aaht de vt►oraicninsent'echt~t' ~e~n
reebtvaardi$in~s~nd aanwezig die maakt dst sIecht~ d~ onderdelen vats het artik~l die
H~lat Correct b~t~eff~n hoeven to warden v~rw~jderd resp~ctievBlijk ~ewijzigd.
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4.~. In hEtgeer~ hiervaor tan aaitxier~ van vord~ring I reeds is averwag~n, ligt E~csloten
dat vord~riag TX, strekkende tot bet plaatsen van een recti~catieuksy tc+ewijsbaar is, met
then verstande dat uifsluitend to~wijsba~r is het plaatsen vaa d~ reatif~catis op de eigen
internetsit~ Ba ~tgen f~ebos5kpagina van Halal ~ewust~ Vaor het ople~en van een sehod
~m oak de porsancn die ap het be~eht ap Facebook hebben gerea~eerd door het to liken
~n/afte delen ~n/nf hierc~p to rc,~geren bit gs~n grand.

4.~. VordBring TSB s~trekt tat mededslin~ door Hala! Betivust aan alle ~ea~lresscerdzn van
het e~maitb~richt d.d. fi febtuari 2015 met vparnoetndE re~tef catietekst.
Nu in daze procedu,~e niet voldoende sannemcl~jk is gewordsn dal de gewraakte email is
verzr~r~dert door Halal ~ewecst, of dat dC verzendeng van het artikol aan Halal B~wust is tai
to reken~n, kornt da vc~rd~ric~g nict voor toewijzin$ in ~antneeking. Hiarbij is van belan$ dot
niat is ~estold of geblekan dal d~ af~endec van het betrefF~nde e-mailbericht wsrkzaam is
vaor of verbonden is aan Halal ~ewust en hit vaor hct toereken~an van aansprakelijlch~id
vaar het verzendea vsn het artikeE agn Halal Bewust, onvatdoende wordt ~eacht dal het
artikel zvlf van ~Tat~E ~~vwst afkomstig is.

x.10. ~'~n aarizi~n van vord~rin~en IV en V, die — kart gezegd — zi~n op het verbieden
dat Hal~1 Bewust rich negatief uitlaat over Hale! Correct, averwecgt d~
va~rzienin~~nrechter aEs votgt.

Ue vordering is xa Haim geformuleerd dal daze er in wez~n ap neerkamt dat Hala! Bawust
ap geen enk~le w~,jze mededeling mag dc~n, aa~n w~lke d~rde dan oak, over Halal CQrreci.
~7it rnaukt dat d~ vardErin$ near vaorlppi~ oardeel een to ruime beperking van de vrijheid
van meningsuitin~ inhortd~ ~Iet vsl~ immcrs Miet ap v~orhand uit tE sluitdn dal kTalal $ewust
in to,~komst, met inachineming van de daarvoor geldendc (zorgvuldigheids)eis~n, waaronder
de rcgels voor misleidende medadetingan en vergetijkende reclamE, le~itieme publia~►ties
over ~Tala1 Correct wil en zou mogen doers, Hat gevr~da v~rkod zou dear Gan ~nreohte aan
in de wig skaan.
Ae vo~rxieninger~rechter $aht wel valdoende grand sanr~v~zig om Halal ~vwust to verbiad~n
medcdelin~en is doors aver Hale] Correct met de strekkiag dot 1-iafal Coc~ect can organisatie
is die (mgt name) is gcricht ~p finac~cieel gowin, nu za~ls hisrvoor is overwagen
aanaemetijk is dot die besahuidiging an~e~r~nd is.

4.11. Halal Correct vordart voarts I3~1a1 I~cwusC to verbiedsn inbreuk to makers op het
~eaelux-merkrEcht vart Halal Correct.
Het b~p~afde in artikc12:20 Benelux-v~rdrag ic~ka de intcllectueIe ee~endom (markea ~n
tskeningen of mQdetlen) besch~rmt Halal Corract, als haudor tiara merle, lagers hat gebruek
door Halal Bewust van het mark als hier in het geding is. Ha1et Bew►yst kcekt getet ap
het~een hiervoar is overwagen Haar voo~lapig aordeet ~ng~rechtigd voordeel uit do
r~putatie van h+et mark van Ha2~1 Corroct en met hat gebruik van het te~+e,a van ~Ialal CArrect
door ~~lal Bawu~st (zowal in de gewraskt~ publicatie aIS iti de hatalwijzer) wbrdt afbr~uk
~eda~n ears. hit ondet~s~heidend vermogen van het merkcechi.
Halal Hewust heeft in dit verband aangevaer~ dot zij het mark van Y-Talal Correct ~~bruikt
Fyn de a~nsumsnx juist to kunnen vaartichtgn. ~ij heeft (oak) de rol van toezi~hthuuder en
heeft in dia hoedanigheid ears andor~ pet op, wat valgens hoar maakt dot het g~bruik vun het
meek g~rechtvaardigd is. Nu hiervaor ~chter is overwogen dot ~r vanuit mast warden
g~gaan dot Halal k3ewust ~n concurrent is van Halai Correct, reohtvaard~gt hit dart
(voorlichting vat►. het publiek) riaar vQ~arlopig oc~rdeei Hier het oardee! dot sprake is van ee~
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geldige reden dig het gebnrik eau r~chtvaardigen. L7e vardering c+r~der VI za! geld op hit
voorgaands warden toegewez.~n.

4.1~, T]e ~evorderd$ dwa~t~somtnan zuUen wooden gernaximeerd tot het bedrug van sn
totes! ~ 25Q.000,~0.

4.13. Halal Bewust zal als de in het c~ngelijk gestetde partij in de praaestc~sten w4rdan
varQa~deeld. tie kostan aar~ d~ zijde vaz► Halal Correct warden bagmot op:
dagvaardin~ ~ 94,19

- gri~erEcht G' 613,OD
- saSaris advocaat ~ ~ 1 ~•oo
Tataal ~ I.52,19
D~ nakastea zullen voorwaardelijk worden taegewezen ats hierna vgrmeld.

5. p~ besiissiug

As vaar~ieningegreclttcr

5.~, gebiedt HalalBewu~t het artike! "H~ halal is HFC? ~I-Iaial Fried Chialeen)° en d~
iahoud van hit ackikEl "~-loe hats! is HFC? (Halal Fried Chicken)" van de website
www.halalpolitie.nl en de Faceboakpa~ina van Halal Bswust en eve~tuele andar~
(online) toc~ties, alsaak alle overige naamsverm~idingen van ~Ialal Correct ap de
website van www.~Zatalpolitie.nl an d$ Facebook~ina van Haiatgc~litie to (Moen)
verwijderen en verw~}d~rd to (doers) houden binnen I2 uur na 6etekening van het
in dsxan to wijzen vonnis;

5.2, gebiedt Hale! ~ewu~t binnen 12 nur na betekening van dit vonnis Ap een
overigens og~eschapnde homepage van de websit~ www.h~lalpoliti~.nl en de
wall pan de Face~aakpagina van IIalalpolitie de valgenda
reoti~catiekekst to piaatsen;

~~RECTIF.ICAT1"~

G~aChte lezer,

4p d~'t~ w~bslle hebt~en w~ een arttkel ,g~publ~ceerd met de titel "Hde halal is
H~'C? (Halal Fried Chicken} "..fin hit crrtr'kel ~rdt ten anreahte de sug~gestie ,~ewekt
dal Stichting Ha141 Correct Cert~}Tcat3ian ("~Ialal Cor,ecl') hcrlalcerr~flcaten
verstreld amr bedrtJven dre dal ~igenl ~k nisi zvud~n verdienen op grond vary de
lslam~tische w~tgeving. Ook hebb~n wij ten pnreahte de sugg~stie gewekt dal
Nc~lal Correct voar fmmtaieel g~wtn hour doelen verwezenl jkt. Be1de su~esries
z jn teru~~ntieus err vinden gears steun in eni~e vorm van fettanmateriaal. t3'j
heb6en met dig beschuldlging~n de ear ~n goede naam va~r Halal Cr~rrec~
aangstast. ~e vc~v>zle~~~n,~~nre~hier van d~ Recfttbank t~ 1~'otterdam hee, fr orrs b~
vannis vim 20 februari ZQrS bevvlen am de~e reatificcrtie t~ plaatsen
Hit bestuur van Snchting.F~'crlgl Besvust, ask hanrd~land als "D~ Halalpolt~ie':"
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zan+der begeleidend cummantsar en is Iettertype 'Times t3ew Raman, puntgrootte 12,

baven~an de hnmapag~ c.q. de wall 'van de websits www.halalpoliti~.ni a.q. de

Facebookp~~ina to (doen) Plaatsen on ~~n m~and d~sr bovenaan g~plaatst to l~t~n,

waarbij Ha1a1 Rewust binn~n 2Q uur na betakEning van het vonnis de bawgzen aan de

advocaat van Hale! Correct d'sent to v~rsaha~`en,

5.3, verbicdt Halal Bewust om mededelingcn to Jaen, op walke wijzer dan ook sn

middels welk medium dnn oak, over Halal Correct met d~ s#reklcing dal Halal Correct ecn

argat~is~rie is die (met name) is gericbt is ~p financitel gewin;

5.4, verbiedt Halal H~wust inbrcu}: to maken ap het Benelux-merkrecht van ~aial

Correct dot is ing~schreven onder inschrijvingsnurnmcr Q9~9699.

S.S. bepaalt dot Ha1a1 ~ewust aen dwangsam vcrbeurt ten hoo~t~ van E S.Od0,00

(xegge: vijfduizemd eur~) per ,g,Eva1 dgt zy de in 5.1, 5.2, 5.3 ~n S,4 opgenomen gebodets en

v~rt~oden niat nakomt~ ~a van E 5.40Q,Q0 voar ~1ke daarapvolgenda dog dot z~j daze

ge+bbden en verboden Aiet nakamt, tot eon msxiuium van E 2SQ.0t20,00.

9

S.G, vercaQrdeelt FI~.fal Sowttsi in de proceskosten, a~n de zijde van Halal Correct tot op

heden ba~rooe op ~ I.523,19,

5.7, bepaalt dot ~Ialai Bevvust de w~ttalijka ret~te als bedoeld in artike! 5:1 0 !id 1

Burgerlij~ Wetbo~k vecschuldigd is aver de proaeskosten vanaf v~~rtien dagen na

betekEaing van dit votmis aan I~alal Bawust tot aan d~ dog der vaidoenittg;

5.8, v~roacdeeh I3aia1 Bewt~st indien ~-Talal ~~wust nist binnen veerti~n da~En nay

betekaning sari de proceskost~nveraardelin~ voldaet, tat betaiin~ van 6 I~ 1,U0 aan

nakosten, verhaogd met E 68,Q0 ~ bete~keni~tgskasten in hBt geval ba~ekaning volt de

execut~riale dtel plaatsvindt,

5.~. v~rkiaart dit vartt~is voor war betreft de vemordeliagen uitvoerbaar bij voorraad,

S.1Q. wijst hit meer of enders gsvarderdc af.

lit vonnis is gewazcn door mr, J.W. van den
20 fabruari 20 ! S.
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