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Actualisatie handreiking Corona  van de Landelijk Samenwerkende Moskeekoepels 
15 oktober 2020 
 
Het coronavirus heeft veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober 

2020 jl. nieuwe en strengere maatregelen afgekondigd. Allemaal met als doel de tweede golf van 

besmettingen zo snel mogelijk tegen te gaan. In het geval van de religieuze instellingen en dus ook onze 

moskeeën is het volgende van toepassing. Geen maximum op aantal bezoekers en het houden aan de 

basismaatregelen met als belangrijkste maatregel, de 1,5 meter blijft gehandhaafd. De overheid kan vanwege 

de grondwettelijke godsdienstvrijheid de religieuze activiteiten niet beperken, wel worden wij aangesproken 

op onze verantwoordelijkheid in de strijd tegen het coronavirus. Allereerst zijn wij Allah onze Beschermer 

dankbaar voor de vrijheden die wij als Nederlandse burgers hebben. Hiermee gaat wel gepaard dat wij als 

medeburgers in dit land ook vanuit islamitisch oogpunt een voorbeeld moeten zijn. 

 

Deze handreiking en meegestuurde poster betreft een actualisatie op de eerder gedeelde 

handreiking van 22 mei 2020. Deze adviezen hebben als doel in hoe wij toch onze religieuze 

activiteiten kunnen blijven beoefenen, en tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid kunnen nemen 

in de strijd tegen Corona. De Landelijk Samenwerkende Moskeekoepels zien deze handreiking als 

basisdocument. Koepels en/of moskeeën kunnen afhankelijk van hun situatie aanvullende 

maatregelen treffen. Want allleen samen, met de wil van Allah, krijgen wij het virus onder 

controle!  
 
Dagelijks gebed 
Voor de vijf dagelijkse gebeden hebben de maatregelen, gezien groepsgrootte weinig invloed. Dit omdat het 
gemiddeld aantal bezoekers en de huidige maatregelen die hiervoor reeds zijn geïmplementeerd afdoende 
zijn. Door de flinke toename van het aantal besmettingen adviseren wij als extra maatregel om voor een 
periode van 4 weken het dragen van een mondkapje verplicht te stellen voor iedereen vanaf 13 jaar bij alle 
bezoeken aan de moskee. 
 
Vrijdaggebed 
Voor het vrijdaggebed gelden nog steeds de richtlijnen voor het aantal bezoekers, mits voldaan wordt aan de 

RIVM-richtlijnen. Voorwaarde blijft ook hier dat de 1,5m afstand tussen de bezoekers in de ruimte moet zijn 

gegarandeerd. Zoals bij het dagelijkse gebed wordt hier aan de moskeeën geadviseerd het mondkapje te 

verplichten. Het advies van de landelijk samenwerkende koepels is om deze verplichting tot nader order te  

handhaven. Hiernaast geldt ook dat risicogroepen geadviseerd moeten worden zoveel als mogelijk thuis te 

bidden. Tenslotte geldt het advies om het vrijdaggebed vanuit islamitisch oogpunt altijd plaats te laten vinden 

(met inachtneming van het minimaal aantal voorgeschreven deelnemers).  

 

Meer informatie over het mondkapje is te vinden op de website van rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes 

 

Onderwijs 

Onderwijsgerelateerde activiteiten kunnen gewoon doorgang vinden mits rekening wordt gehouden met de 

hiervoor geldende richtlijnen. Hoofdzakelijk worden de RIVM-richtlijnen voor het basis- en voortgezet 

onderwijs hiervoor gevolgd. Aanvullend kunnen moskeeën waar nodig aanvullende maatregelen treffen. 

Tenslotte wordt dringend geadviseerd om onderwijs aan volwassenen digitaal te verrichten. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes


 

Actualisatie handreiking Landelijk Samenwerkende Moskeekoepels, 15 oktober 2020.                              
  

 

 

Advies maatregelen na constateren besmetting 

Indien een persoon positief is getest op het Coronavirus en kort daarvoor (tot 48 uur voor het begin van de 

klachten) in het gebouw is geweest, wordt geadviseerd extra maatregelen te nemen om een eventuele 

verspreiding van het virus te voorkomen. Deze zijn hieronder opgesomd. 

▪ In gesprek gaan met de besmette persoon  en nalopen met wie hij in de moskee eventueel contact heeft 

gehad en waar hij in het gebouw is geweest. De besmette persoon of zijn naasten te vragen om contact 

op te nemen met personen waar hij/zij eventueel contact mee heeft gehad.  

▪ De ruimte of plek direct schoon te maken door schoonmakers die geschikte persoonlijke 

▪  beschermingsmiddelen dragen. 

▪ Afhankelijke van de situatie de moskeebezoekers gericht of in het algemeen informeren.  

▪ Eenieder die op hetzelfde moment in het gebouw is geweest verzoeken thuis te blijven (quarantaine) 

gedurende 10 dagen en bij eventuele (milde) klachten zich te laten testen conform het landelijk 

testbeleid. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via 0800-1202 of via https://coronatest.nl/.  

▪ Indien de positief geteste persoon onderwijs heeft gevolgd, de lessen te laten vervallen voor de 

betreffende klas (en docent) voor minimaal 10 aaneengesloten kalenderdagen. 

 

Indien het aantal positief geteste personen over een periode van 7 dagen meer is dan 5 personen uit 

verschillende huishoudens wordt geadviseerd onder andere de volgende aanvullende maatregelen te nemen 

vanuit onze verantwoordelijkheid.  

▪ Het terugbrengen van het maximaal aantal bezoekers en het aantal gezamenlijke gebeden. 

▪ Het tot nader order sluiten van het gebouw voor het gebed en/of onderwijs. 

 

In geval van overlijden van een moskeebezoeker 

▪ Advies is om rituele dodenwassingen alleen uit te voeren voor personen die niet aan corona zijn 

overleden. Gezien de bestuurdersaansprakelijkheid wordt hier geadviseerd om vooraf aan de wassing een 

bewijs van overlijden te ontvangen.  

▪ Het janaazagebed, oftewel gebed voor de overledene(n),  wordt geadviseerd buiten de reguliere gebeden 

plaats te laten vinden en enkel te laten bezoeken door directe familieleden en naasten.  

 

Organisatorische aanbevelingen 

▪ Geadviseerd wordt om een aparte groep/team/commissie in te stellen met mandaat voor de veiligheid 

van de moskee en haar bezoekers en deze deelnemers ook te stimuleren in hun belangrijke werk.  De 

meeste moskeeën hebben dit goed georganiseerd.  

▪ Vragen/opmerkingen en klachten kunnen alleen worden gericht aan het bestuur.  

▪ Leg contact met de burgemeester of coronateam van de gemeente vooraf. Niet totdat er incidenten of 

vragen spelen. Hiermee maken wij onze goede aanpak zichtbaar. 

▪ Registratie op de vrijdagen door bestuursleden of speciaal aangestelde vrijwilligers te doen en dus niet 

elke bezoeker zelf te laten registreren. Belangrijkste informatie is volledige naam, geboortedatum en 

telefoonnummer. De druk kan worden verminderd door te werken met ledenpassen waarmee met een 

klik kan worden geregistreerd.  

▪ Vergaderingen digitaal te houden en bij hoge uitzonderingen (bijvoorbeeld bestuur en veiligheidsteam) 

fysiek te houden met maximaal 15 personen, inachtneming van de 1,5 meter afstand en reiniging van de 

tafel(s) na het overleg.  

▪ Blijf elkaar als bestuursleden herinneren aan de voorbeeldfunctie en eenduidige communicatie naar 

moskeebezoekers. 

https://coronatest.nl/
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Bijlage 1: Geactualiseerde maatregelen per 15 oktober 
 

Het gebed 

▪ Elke bezoeker dient een eigen gebedskleed mee te nemen en schone sokken aan te hebben. 

▪ Elke bezoeker dient plaats te nemen op de gemarkeerde plekken en hier niet van af te wijken. 

▪ Voor alle gebeden wordt geadviseerd schoenen in een tas mee te nemen naar de vaste plek in de 

gebedsruimte. 

▪ Het desinfecteren van de handen bij binnenkomst verplicht te stellen.  

▪ Het dragen van een mondkapje wordt dringend geadviseerd aan de moskeeën om toe te passen als 

verplichting. Het mondkapje mag alleen in de gebedsruimte op de vaste zitplek afgedaan worden, omdat 

daar de 1,5 meter gegarandeerd is. Voor jongeren tot 13 jaar geldt geen mondkapjes plicht.  

▪ De toiletten en wudu-ruimte te sluiten voor gebruik, uitgezonderd voor leerlingen/cursisten en 

vrijwilligers die langer dan 1 uur in de moskee aanwezig zijn. De frequentie van schoonmaak verhogen. 

▪ Op de vrijdag, de preek en het gebed zo kort mogelijk te houden. 

▪ Bezoekers dienen na het gebed de moskee te verlaten. Buiten het gebed om is de moskee alleen open 

voor leerlingen/cursisten en vrijwilligers die een taak hebben. 

▪ Instructies van de handhavers dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Zij hebben de bevoegdheid van 

het bestuur om instructies te geven aan bezoekers. Daarnaast hebben zij het mandaat om, in situaties 

waarin de maatregelen niet worden nageleefd, te handhaven. 

▪ Bezoekers en vrijwilligers dienen bij (milde) klachten de RIVM richtlijnen te volgen en thuis te blijven. 

▪ Bezoekers die een land met oranje reisadvies hebben bezocht dienen conform de RIVM maatregelen thuis 

te blijven. 

▪ Bezoekers en vrijwilligers die vallen onder een risicogroep dienen zoveel als mogelijk thuis te bidden. 

 

Vrijdaggebed 

Voor het vrijdaggebed geldt aanvullend: 

▪ Het mondkapje is verplicht voor het bijwonen van het gebed. Het mondkapje kan alleen worden afgedaan 

op de bidplek. 

▪ Indien het maximaal aantal beschikbare bidplekken bereikt is, dienen de deuren gesloten te worden of 

gehandhaafd te worden op het weigeren van extra bezoekers. 

 

Kantine 

De kantine is gesloten voor gebruik door bezoekers. Gedurende onderwijsgerelateerde activiteiten of 

(bestuurs)vergaderingen mag de kantine worden gebruikt voor koffie en thee door maximaal 1 persoon 

tegelijk.  

 

Onderwijs 

▪ Primair gelden de algemene richtlijnen van het RIVM aangaande het onderwijs, te vinden via 

(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen)  

▪ Ouders mogen het gebouw niet betreden en dienen hun kind(eren) af te geven bij de aangewezen ingang. 

▪ Pauzes voor doelgroepen van 13 jaar en ouder vinden in de klas plaats. 

▪ Ventilatie dient te voldoen aan de geldende eisen. 

 

Op basis van het aantal besmettingen bepaalt de overheid vanaf 15 oktober met een zogeheten Routekaart 

welke maatregelen er gelden. Klik hieronder op de link voor de Routekaart: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kaarten/2020/10/14/routekaart-coronamaatregelen 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kaarten/2020/10/14/routekaart-coronamaatregelen

