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Protocol heropenen moskeeën 
   

Moskeeën Nederland 

Inleiding  

 

Voor het langzaam heropenen van de moskeeën na de intelligente lockdown, hebben 

zeven regionale koepels de handen ineen geslagen. Een van de resultaten hiervan is dit 

uniform protocol als handreiking voor alle moskeeën in Nederland. Het doel hiervan is om, 

ondanks de moeilijke periode, op een verantwoorde wijze toch de mogelijkheid te bieden 

aan moslims tot het bezoeken van de gebedshuizen in Nederland. 

In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en 

hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de moskeeën weer opengaan. Het 

protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is 

daarmee een handreiking voor de moskeebesturen. Tevens zijn in de bijlage de richtlijnen 

voor moskeebezoekers opgenomen.  

Bij de heropening zijn de moskeeën niet gehouden aan het onmogelijke, maar wel aan de 

maatregelen vanuit het Rijk. De uitgangspunten zijn de genomen maatregelen van het 

Kabinet en de adviezen van het RIVM. Tevens heeft afstemming plaatsgevonden met 

diverse imams, instanties en de veiligheidsregio’s. 
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Handreiking voor moskeebesturen 

Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s 

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor moskeesetting. Specifiek zijn de 
volgende maatregelen van kracht:  

• Tussen moskeebezoekers, bestuursleden, vrijwilligers en imam onderling moet 1,5 

meter afstand bewaard worden.  

• Moskeeën melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval hebben. 

Fysiek contact 

• Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec. 

• Er worden geen handen geschud. 

• Hoesten/niezen in de ellenboog. 

• Niet aan je gezicht zitten. 

Hygiënemaatregelen 

Moskeeën dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel 

mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan: 

• Op iedere ruimte:  

o Desinfecterende handgel. 

o Zeeppompje. 

o Papieren handdoekjes. 

o Oppervlaktesprays.  

Een of meerdere bestuursledenleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de 

uitvoering van deze hygiënemaatregelen. 

• Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

o Moskeeën dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het 

RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. 

o Bestuursleden zijn niet verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen te 

dragen. 

Schoonmaak 

Dagelijks intensieve schoonmaak. Deurklinken, trapleuningen en dergelijken worden na 

ieder gebed gedesinfecteerd. 
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Hygiëneregeling moskee middelen 

Moskee middelen, devices en gebedsruimte dienen bij gebruik door meerdere vrijwilligers, 

regelmatig ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat door imam worden 

gebruikt worden telkens ontsmet. 

Afstand moskeebezoekers 

Te allen tijde 1,5 meter afstand tussen moskeebezoekers onderling. 

Aanwezigheid in de moskee 

In de moskee zijn maximaal 100 personen aanwezig om zodoende zoveel mogelijk ruimte 

te creëren. Ouderen en kwetsbaren worden geadviseerd om thuis te blijven, evenals 

jongeren tot 12 jaar. Mensen met ziekteverschijnselen blijven thuis. 

Er kan gebruik gemaakt worden van dynamische groepen. Dit betekent dat alle 

moskeebezoekers worden verdeeld naar de vijf gebeden. De moskeebezoekers rouleren 

over de groepen.  

• De groepen zijn niet gelijktijdig aanwezig in de moskee. 

• Het bestuur stelt zelf de groepen samen en houdt de aanwezigheid bij. 

Thuisblijf regels – gezondheid 

De moskee past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat 

moskeebezoekers, bestuursleden, vrijwilligers en imams thuisblijven bij de volgende 

klachten:  

• Verkoudheid. 

• Niezen. 

• Hoesten. 

• Keelpijn. 

• Moeilijk ademen. 

• Koorts.  

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 

graden) blijft iedereen in zijn huishouden thuis.  

• Imams die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op de 

moskee (Keuze medewerker in overleg met de werkgever). 

• Bestuursleden en vrijwilligers met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen 

worden vrijgesteld van werk in de moskee.  
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• Een vrijwilliger die niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen 

maakt, gaat hierover in een gesprek met het bestuur. In dat gesprek wordt 

beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de 

werkzaamheden. 

Gezondheidsmeting 

Bij twijfel kan de temperatuur van een moskeebezoeker gemeten worden in de moskee. 

Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort gaat de moskeebezoeker bij twijfel naar huis en 

wordt daar de temperatuur gemeten. Indien in de moskee: dan wordt hiervoor een oor-

thermometer gehanteerd die gedesinfecteerd wordt na gebruik. 

Consequenties moskeegebouw en faciliteiten 

De beschikbare ruimte in het moskeegebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat 
minimaal 1,5 meter afstand tussen moskeebezoekers en tussen vrijwilligers en imam 
gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in lokalen. 

Moskeeplein 

Moskeebezoekers begeven zich niet op het moskeeplein. Na het gebed wordt iedereen 

verzocht om meteen naar huis te gaan. 

Brengen en halen van moskeebezoekers 

Er zijn verschillende opties: 

• Heeft de moskee meerdere ingangen: maak helder per in- en uitgang welke 

moskeebezoekers die in- en/of uitgang gaan gebruiken. 

• Heeft de moskee maar één ingang, faseer dan de toegang. Dit kan met een bel, 

maar dit kan ook met vastgestelde tijdstippen. 

• Er worden vaste plekken aangewezen voor het afscheid nemen. 

• Vrijwilligers staan buiten om halen en brengen in goede banen te leiden. 

Wegstuurbeleid 

Conform de richtlijnen van RIVM: wanneer een moskeebezoeker, vrijwilliger of bestuurslid 
gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat deze persoon meteen 
naar huis. 
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Bijlage: Richtlijnen voor moskeebezoekers 

 

1. Vanaf 1 juli 2020 is de moskee weer geopend voor alle moskeebezoekers, met een 

maximum van 100 personen. 

 

2. Chronisch zieken, kwetsbare personen en ouderen vanaf 70 jaar worden conform RIVM 
richtlijnen geadviseerd om thuis te blijven. 

 
3. Kinderen jonger dan 12 jaar worden geadviseerd om thuis te blijven. In het kader van 

onderwijs kunnen andere afspraken gemaakt worden. 
 
4. Moskeebezoekers met ziekteverschijnselen (niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen 

en koorts) blijven thuis. 
 
5. Tussen de moskeebezoekers, de imam, vrijwilligers en het bestuur moet 1,5 meter 

afstand bewaard worden. 
 
6. Handen desinfecteren bij binnenkomst. 
 
7. Mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. 
 
8. Moskeebezoekers nemen hun eigen gebedskleed, Koran en djellaba mee. 
 

9. In het moskeegebouw worden geen persoonlijke bezittingen achter gelaten. 

 
10. Toilet, woedoe-ruimte en andere sanitaire voorzieningen blijven gesloten.  
 
11. Na het gebed gaan de moskeebezoekers naar huis. Er is geen ruimte om te blijven 

zitten en/of koffie/thee te drinken. 
 
12. Om iedereen de mogelijkheid te bieden om te bidden in de moskee wordt erop 

aangedrongen om in je eigen moskee te bidden. Gun jouw broeder of zuster de 
mogelijkheid om ook het gebed in de moskee te verrichten (dus niet altijd bij elk gebed 
aanwezig zijn!). 

 
13. Er worden geen bijeenkomsten (zoals geboorte, huwelijk, etc.) georganiseerd. 

 

14. Advies is om te rouleren in de deelnemende leden per vrijdaggebed met een maximum 
van 100 deelnemers. 

 
15. Alle ruimten worden dagelijks schoongemaakt. Deurklinken, trapleuningen en 

dergelijken worden na ieder gebed gedesinfecteerd. 
 
16. Registratie van het aantal moskeebezoekers wordt dagelijks bijgehouden. 
 
17. Moskeebestuur is bevoegd om de toegang tot de moskee te ontzeggen. 
 


