
  

Aantal toegelaten gelovigen in de cultusplaatsen:  

erkende erediensten pleiten voor een terugkeer naar een relatieve maatstaf 
 

De vertegenwoordigers van alle erkende erediensten van ons land vragen in een gezamenlijk schrijven 

aan de federale regering dat voor het toegelaten aantal gelovigen in de cultusplaatsen opnieuw het 

relatieve cijfer wordt gehanteerd van maximaal 1 persoon/10m², in de plaats van het huidige absolute 

cijfer van maximum 15 personen. De erediensten formuleren dit voorstel in een brief gericht aan de 

Minister van Justitie.  

 

In deze moeilijke en onzekere tijden wordt nog meer dan anders de nood aan zingeving en spiritualiteit 

ervaren. In de kerken, moskeeën en synagogen van ons land mag echter al maanden met ten hoogste 15 

personen tegelijk bijeen gekomen worden. Ook al speelt het geloofsleven zich niet uitsluitend in het 

cultusgebouw af, toch wordt deze langlopende maatregel door velen ervaren als een zeer ingrijpende 

beperking van het geloofsleven.  

 

Even veilig, minder beperkend 

Alle erkende erediensten van ons land dringen er bij de federale regering op aan dat nu reeds nagedacht 

wordt over de toekomstige criteria voor religieuze vieringen. Met vele voorbeelden in het buitenland voor 

ogen en met de ervaring uit het voorjaar 2020 tijdens de eerste lockdown, stellen ze concreet voor dat 

opnieuw het relatieve cijfer wordt gehanteerd van maximaal 1 persoon/10m².  

 

Het werken met dat criterium heeft eerder aangetoond minder beperkend te zijn voor de 

godsdienstbeleving en tegelijk de volksgezondheid wel degelijk heel goed te beschermen. Want uiteraard 

blijft de strijd tegen het virus ook de eerste bekommernis van de vertegenwoordigers van de erediensten. 

Zoals even vanzelfsprekend in elk scenario de eerder samen met de overheid afgesproken 

veiligheidsmaatregelen onverkort verder zullen toegepast worden (1,5 meter afstand tussen elke 

persoon, verplicht dragen van een masker en ontsmetten van de handen, desinfecteren van alle gebruikte 

materiaal, een goede verluchting enz).  

 

De brief aan Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is een gezamenlijk initiatief van de 

vertegenwoordigers van de rooms-katholieke, protestants-evangelische, Israëlitische, anglicaanse, 

islamitische en orthodoxe erediensten. Voor de rooms-katholieke werd hij ondertekend door Mgr Guy 

Harpigny, bisschop van Doornik, Mgr Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en Mgr Herman Cosijns, 

secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België. 

 

 


