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DRINGEND ADVIES 
In verband met heropenen moskeeën na 1 juli 2020 

 

Utrecht, 19 juni 2020 

 

Dringend advies met betrekking tot het heropenen van de moskeeën aangesloten bij SMUO in 

verband met het Corona-virus COVID-19 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh                                              ��ُ��ََوَ�َر ِ� �َُم َ�َ�ْ�ُ�ْم َوَرْ�َ�ُ   ا���
Beste Moskeebestuurders, 

 

Op maandag 1 juni jl. zijn de leden van de Samenwerkingsverband Utrecht en Omstreken 

bijeengekomen voor een ledenvergadering te Zeist. Tijdens deze bijeenkomst stond de veilige en 

verantwoorde heropening van onze moskeeën centraal.  

 

Tijdens deze bijeenkomst zijn wij geïnformeerd door twee medische experts over de risico’s die er mee 

gemoeid zijn bij het heropenen van de moskeeën en de maatregelen die vooraf getroffen moeten 

worden. Al heel snel bleek dat het een lastige zaak zal worden om de veiligheid en gezondheid van 

onze moskeebezoekers en vrijwilligers bij een eventuele heropening te waarborgen.  

 

Ook het feit dat een groot deel van de bezoekers van onze moskeeën behoort tot de risicogroep, of 

zelfs een zeer kwetsbare doelgroep vormt, achten wij het niet verantwoord om de deuren te openen 

zolang het virus een gevaar blijft vormen voor onze bezoekers en vrijwilligers. Dit geldt zowel voor de 

reguliere gebedsdiensten, het vrijdaggebed als alle andere activiteiten. 

Daarnaast, is bij een inventarisatie gebleken dat enkele van onze leden nog niet in staat zijn om de 

richtlijnen van het RIVM te kunnen naleven en het organiseren van de juiste handhaving blijkt erg lastig 

te zijn in de praktijk. 

 

Op basis van de uitkomsten uit dit overleg (bij het niet heropenen van maar één moskee zal de stem 

van de meerderheid ondergeschikt zijn aan solidariteit (eenheid)), eerdere berichten met uitbraak 

van het Corona-virus in moskeeën in Den Haag en het inwinnen van medische en religieuze informatie 

is het bestuur van SMUO tot het volgende advies gekomen: 

 

SMUO adviseert dringend om ook na 1 juli de moskeeën gesloten te houden 

tot nader order. 
 

Het dringende advies is tevens mede ingegeven door de aansprakelijkheid jegens werknemers, 

vrijwilligers en moskeebezoekers bij het niet naleven/correct opvolgen van de richtlijnen. 

 

Vanuit SMUO blijven we de actualiteiten volgen en zullen tot nieuwe adviezen komen op het moment 

dat de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en vrijwilligers kan worden gewaarborgd.  

 

 

Wij hopen op uw begrip, medewerking en geduld. 

 

Waʿalaykumu salaam,  

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht & Omgeving 


