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                 Den Haag, 26 juni 2020 

 
Alle lof is aan Allah de Almachtige en vrede en zegeningen zij met de 
boodschapper van Allah  ُتَعَالَى وَ  ُسْبَحانَھ , zijn verwanten en metgezellen. 

 
Assalaamo Alaikum Warahmatullahai Wa Barakatuhu 

 
Aan: alle aangesloten islamitische organisaties van FIO 
Onderwerp: advies sluiting/openstelling moskeeën. 
 
Geachte bestuursleden, 
 
U bent inmiddels op de hoogte dat het kabinet woensdag 24 juli jl. haar laatste corona-
maatregelen heeft afgekondigd. Opvallend is de verdere versoepeling van de 
coronamaatregelen dan eerder was aangekondigd.  
Belangrijk is op te merken dat ook bij deze versoepeling de gezondheid en veiligheid van de 
burger centraal staat. Dit betekent dat in alle gevallen nog steeds de onderlinge afstand van 
1,5 meter bewaard moet worden evenals eerder genoemde RIVM maatregelen die nog 
steeds gelden voor bijeenkomsten binnen gebouwen.  
 
Advies! 
Ondanks het feit dat het coronavirus steeds beter onder controle lijkt te komen, adviseert het 
bestuur van FIO om de moskeeën tot nader orde gesloten te houden. Dit vanwege de 
volgende redenen: 
 

1. De realiteit is dat het virus nog altijd aanwezig en levensgevaarlijk is. Zolang er geen 
goedgekeurde vaccin beschikbaar is blijft de mogelijkheid van besmettingsgevaar 
reëel aanwezig en daarmee ook verspreiding van het virus. 

2. De FIO kiest voor een minimaal risico ten behoeve van de algehele veiligheid voor de 
moskeebezoekers in het bijzonder van de kwetsbare groepen. 

3. De Europese Raad van Marokkaanse Geleerden en het Juridisch Islamitisch Platform 
adviseren ook om de openstelling van moskeeën verder op te schorten.  

 
Tot 1 juli hebben de meeste moskeeorganisaties van FIO zich op verantwoordelijke wijze 
gehouden aan de eerdere adviezen van sluiting tot nader orde. De besmettingen binnen de 
aangesloten moskeeën zijn dan ook tot een minimum beperkt gebleven. 
Hiervoor hebben de moskeeorganisaties volle lof ontvangen vanuit de gehele samenleving. 
Deze goede resultaten en positieve berichtgevingen moeten worden voortgezet. 
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Begrip 
Het bestuur stelt de moskee open op basis van eigen en volle verantwoordelijkheid. 
Aangezien de versoepelingen worden gebruikt voor openstelling van zoveel andere zaken, 
heeft de FIO alle begrip dat moslims diezelfde versoepelingen liever willen inzetten als een 
mogelijkheid om hun gebeden in de moskee te verrichten. 
De FIO adviseert wel om een eventuele openstelling voor moskeebezoekers zeer 
terughoudend en gecontroleerd uit te voeren. Wij verwijzen hierbij naar het landelijk protocol 
zoals opgesteld door zeven koepelorganisaties uit het land. Dit protocol is gebaseerd op de 
regels van het RIVM. Wij verzoeken dit protocol als leidraad te nemen en toe te passen 
indien moskeeën besluiten tot openstelling. 
De FIO staat altijd open voor hulp en advies, indien gevraagd. 
 
 
Wij hopen op uw begrip en medewerking. 
 
Het bestuur van FIO 
 
Voor meer informatie kunt 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) 
 


