
 

KvK-nummer:  71252967   RSIN: 858637571 
 
Adres: Buitenom 187, 2512XD 's-Gravenhage  Bankrekening : NL18INGB0009013227 

     

                 Den Haag, 7 mei 2020 

 

Assalaamo Alaikum Warahmatullahai Wa Barakatuhu 

 

Aan: alle aangesloten islamitische organisaties van FIO 

Onderwerp: aanvullende maatregelen inzake Coronavirus op 06-05-2020. 

 

Het kabinet heeft gisteravond aangepaste coronamaatregelen afgekondigd. Omdat het 

aantal coronabesmettingen daalt, heeft het kabinet een stappenplan voor versoepeling van 

de eerder ingestelde maatregelen opgesteld. 

Hieronder ziet u een korte uitleg van de maartregelen in volgorde van de tijd. 

 

Algemeen 
Het kan wel een jaar tot anderhalf duren voordat er een vaccin komt. Tot aan die tijd streeft 
de overheid ernaar vanaf 1 juni iedereen met corona-klachten op het virus te testen. Een 
besmet persoon moet daarnaast veertien dagen in quarantaine. 
 
11 mei 

Vanaf 11 mei mogen contactberoepen, zoals kappers, schoonheidsspecialisten, masseurs, 

maar ook rijinstructeurs weer aan het werk. Hierbij moeten de bestaande regels van 1,5 

meter afstand worden gehouden. Klanten moeten aantonen dat ze geen symptomen 

vertonen en een mondkapje opdoen. Ook mogen bibliotheken weer open. 

 

1 juni 

Vanaf 1 juni zal het openbaar vervoer weer worden hervat. Iedereen in de tram, bussen en 

treinen moeten wel verplicht een mondkapje op doen. 

Het voorgezet onderwijs gaat na 1 juni weer starten. De veiligheidsregels hiervoor worden 

nog uitgewerkt. Verder mogen de terrassen weer open, maar iedereen moet plaatsnemen 

aan een tafeltje en 1,5 meter afstand houden. 

Ook mogen o.a. restaurants weer open, maar voor een maximum van dertig personen en 

dat is inclusief personeel.  

 

1 juli 

Indien het virus zich niet opnieuw verspreidt, kunnen vanaf 1 juli ook de vakantieparken en 

campings weer open. Ook wordt het maximaal toegestane aantal bezoekers van bioscopen, 

restaurants, verruimd van dertig naar honderd personen. 

Dit geldt dan ook voor uitvaarten, bruiloften en kerkdiensten. En dus ook voor moskeeën.  
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1 september 

Indien het virus dus onder controle blijft, kunnen ook contactsporten en binnensporten weer 

door iedereen worden hervat. Vóór 1 september wordt er een beslissing genomen over grote 

evenementen. 

 

Naar aanleiding van deze laatste maatregelen hebben moskeebestuurders, islamitische 

platforms en diverse imams, na overleg, met elkaar het volgende besloten: 

 

• De maatregelen en adviezen van de overheid moeten nog steeds op 

verantwoordelijke wijze worden opgevolgd vanwege het algemeen karakter van 

veiligheid en welzijn voor de gehele bevolking.  

 

Voor de moskeeorganisaties verandert er op dit moment helemaal niets! 

Deze maatregelen betekenen voor de moskeeorganisaties een continuering van de eerder 

gegeven adviezen, tot nader orde: 

Dit wil zeggen dat alle moskee-activiteiten, zoals de dagelijkse gebeden, onderwijs, het 

vrijdaggebed, het Tarawieh-gebed, iftar-bijeenkomsten en ook het Eid-Ul-Fitr gebed  

tot 1 juli worden opgeschort. 

 

Indien het kabinet, in de tussenliggende periode,  weer maatregelen afkondigt, zullen wij u  

vanuit de FIO tijdig op de hoogte brengen van deze nieuwe maatregelen en de mogelijke 

effecten daarvan op onze islamitische gemeenschap. 

 

Voor meer informatie kunt met de volgende personen benaderen. 

 

Tel.nr: 06-51701639 (Derwisj Maddoe) 

Telnr: 06-50827324 ( El Houssine Moutahid) 

Telnr: 06-41645728 (Zulkuf Bildiric) 

Telnr: 06-24751589 (Abdelhamid Tahiri) 

Telnr: 06-184264444 (Muhamed Arslan) 

Telnr: 06-40850600 ( Nazir Mohamed) 

 


