Factsheet
Het offerfeest tijdens
de coronacrisis
Islamitische gemeenschappen
Gevolgen van de coronacrisis

ESS in gesprek

Het coronavirus heeft de wereld en Nederland nog
steeds in zijn greep. Hoewel de invloed ervan op het
dagelijkse leven de laatste tijd wat minder lijkt te worden,
is voorzichtigheid nog steeds geboden. Het aantal
besmettingen loopt de laatste weken weer flink op. In
Nederland gelden op dit moment bijzondere maatregelen
zoals het verplicht afstand houden van 1,5 meter,
hygiënemaatregelen als handen wassen, thuis blijven bij
klachten en extra maatregelen zoals het dragen van een
mondmasker in het openbaar vervoer.

De ESS heeft de afgelopen weken met diverse stakeholders
gesproken. Onder andere met vertegenwoordigers
van moslimkoepels en individuele moskeeën,
sleutelpersonen, gemeenteambtenaren, collega’s van
andere ministeries en medewerkers van het RIVM.
Uit de gesprekken komt naar voren dat in
moslimgemeenschappen de coronamaatregelen meestal
goed worden opgevolgd. Dat is in lijn met wat de MinisterPresident veelvuldig heeft herhaald: “Wij hebben dit met
17 miljoen mensen voor elkaar gekregen.”

Religieuze gemeenschappen worden soms in het
bijzonder getroffen als het gaat om vieringen van
feestdagen. Dat geldt ook voor de Nederlandse
moslimgemeenschappen. Veel moskeeën in Nederland
zijn inmiddels weer opengegaan, nadat ze de maatregelen
konden opvolgen die gelden voor gebedshuizen. Zo
hebben moskeeën maatregelen ingesteld als het bidden
op eigen gebedsmatjes, zijn de in- en uitlooptijden verkort
en zijn plekken gemarkeerd voor moskeebezoekers zodat
men de 1,5 meter afstand kan handhaven tijdens het
gebed.

• Het grootste deel van de moskeeën is zich bewust van
het belang van handhaving van de coronamaatregelen
en handelt daar ook naar.
• Imams verspreiden informatie aan geloofsgenoten
over hoe om te gaan met de coronamaatregelen en de
actuele informatie hierover te volgen.
• Moskeeën vinden het opvolgen van de veranderende
maatregelen door de versoepelingen soms lastig.

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) onderhoudt in
het kader van de coronacrisis contact met (islamitische)
gemeenschappen en gemeenten, andere ministeries
en landelijke organisaties als het RIVM. Met oog op het
vieren van het offerfeest (Arabisch: Eid al-Adha) is deze
factsheet opgesteld om actuele informatie te delen met
gemeenten en gemeenschappen.

Contact wenselijk tussen gemeenten
en islamitische gemeenschappen
Uit de gesprekken met gemeenten komt naar voren dat zij
in contact (willen) staan en blijven staan met verschillende
gemeenschappen. De bereidheid bij gemeenten is groot
om hen te ondersteunen en te adviseren als daar behoefte
aan is.

Het offerfeest (Eid al-Adha)
Het offerfeest is naast het Suikerfeest (Eid al-Fitr) het
belangrijkste feest van moslims. Het offerfeest valt
normaal samen met de bedevaart naar Mekka (de Hadj).
Vanwege de coronacrisis gaan de reizen naar Mekka dit
jaar niet door. Alleen een beperkt aantal geselecteerde
inwoners van Saoedi-Arabië kan dit jaar de Hadj bedevaart
in Mekka doen.

Slachten tijdens de coronacrisis
De dieren worden tegenwoordig ritueel geslacht in
slachthuizen door heel Nederland.
Slachthuizen, waaronder ook halal slachthuizen, hebben
te maken met strenge coronamaatregelen. Mits die
gehandhaafd worden, mogen zij het religieus slachten
voor het offerfeest organiseren. Op die plekken is het
kopen en laten slachten van een offerdier mogelijk. Er
gelden hierbij wel een aantal adviezen:
- Bezoekers/klanten kunnen niet aanwezig zijn bij het
ritueel snijden. Sommige slachthuizen bieden als
alternatief aan om het ritueel snijden op een livestream
mee te kijken.
- Het slachthuis verpakt het vlees van het offerdier en het
vlees kan vervolgens worden opgehaald. De regel die
daarbij gehanteerd wordt is één auto per dier, en het
advies is om alleen te komen. Het ophalen zal dit jaar bij
enkele slachthuizen gebeuren op een “drive through”wijze.
- Medewerkers in de slachthuizen dienen zich te
houden aan de algemene maatregelen die gelden
voor corona. Dit houdt in dat zij ook 1,5 meter afstand
van elkaar moeten houden en beschermende en
hygiënemaatregelen dienen te nemen wanneer zij met
vleesverwerking bezig zijn.

Adviezen voor het vieren
van het offerfeest
Voorafgaand aan het Eid gebed zal een gezondheidscheck
worden uitgevoerd. Er zal gevraagd worden of de bezoeker
klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met

het coronavirus. Tevens zal gevraagd worden of iemand
in een quarantaineperiode zit vanwege een reis naar het
buitenland waarvoor code oranje geldt (bijv. Marokko/
Turkije). Bij klachten en wanneer quarantaine van
toepassing is, is het dringende advies, conform de
geldende coronamaatregelen, om thuis te blijven.
Buiten
In een aantal gemeenten zijn initiatieven bekend om het
Eid gebed in de buitenlucht te laten plaatsvinden. Er is dan
ruimte om meer mensen te laten samenkomen. Daarvoor
gelden de adviezen in de generieke uitgangspunten voor
buiten van de Rijksoverheid voor het vieren van partijen in
de buitenlucht met als basisregel dat iedereen minimaal
1,5 meter afstand van elkaar houdt; met uitzondering van
de gezinsleden (op hetzelfde adres) en kinderen jonger
dan 12 jaar oud.
Binnen
Als het Eid gebed in de moskee plaatsvindt is er minder
ruimte om mensen te laten samenkomen. Hiervoor
gelden de generieke uitgangspunten voor binnen waarbij
als basisregel geldt dat iedereen minimaal 1,5 meter
afstand van elkaar houdt; met uitzondering van de
gezinsleden (op hetzelfde adres) en kinderen jonger dan
12 jaar oud.
Het generieke kader coronamaatregelen kunt u vinden
via de link in de voetnoot.
Het moskeebestuur is verantwoordelijk voor de naleving
van de coronamaatregelen. Voorkom verspreiding van het
coronavirus. Is het niet mogelijk om veilig het Eid gebed
te organiseren, overweeg dan om er vanaf te zien.

Viering offerfeest in huiselijke kring
Ook bij het vieren van het offerfeest in huiselijke kring
zijn coronamaatregelen van toepassing. Bij het vieren in
groter familieverband is het van belang om maatregelen
als het 1,5 meter afstand houden en het niet geven van
handen te blijven volgen. Er zijn reeds verschillende
uitbraken geweest van het coronavirus na feesten in
groter familieverband.

1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
reizen-en-op-vakantie-gaan/reizen-buitenland
2 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/
generiek-kader-coronamaatregelen

Testen op corona
Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met (milde) klachten die
passen bij het nieuwe coronavirus zich gratis laten testen.
Het is belangrijk dat iedereen met klachten zich laat testen
om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in
Nederland tegen te gaan en op termijn de maatregelen
verder te versoepelen. Testen kan op testlocaties door het
hele land. Bel 0800-1202 voor een afspraak om je te laten
testen.
Het is ook belangrijk je te laten testen als je bij een
bijeenkomst bent geweest waar later van bekend is
geworden dat iemand besmet was met het coronavirus.
“Testen doe je niet alleen voor jezelf maar ook voor de
mensen met wie je omgaat zoals je familie, vrienden en
collega’s”
Na het testen is het belangrijk om de instructies van de
medisch specialist en de adviezen van het RIVM op te
volgen.

Algemene regels en adviezen
Houd je ook na het offerfeest aan de maatregelen om
verspreiding van het virus te voorkomen:
• Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Was vaak je handen (in ieder geval als je buiten de
deur bent geweest, voor het eten, nadat je op de
wc bent geweest).

• Nies en hoest in je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg
na het gebruik.
• Laat je testen als je klachten hebt.

Meer informatie
Er is veel informatie over het coronavirus te vinden op
het website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/
coronavirus en van het RIVM www.rivm.nl/covid19.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
heeft een artikel gepubliceerd over extra controles op
dierenwelzijn, voedselveiligheid en coronaregels tijdens
Offerfeest. https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/
nieuws/2020/07/21/extra-controles-dierenwelzijnvoedselveiligheid-en-coronaregels-tijdens-offerfeest.
Voor verdere informatie over het coronavirus kan er
gebeld worden met publieksinformatienummer
0800-1351.

Afspraak maken voor een coronatest
Om een afspraak te maken voor een coronatest en
het bepalen van de testlocatie kunt u bellen naar het
landelijk afsprakennummer 0800-1202.
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