
 

 

 

 

Update kerken en corona 
Noodwet uitgesteld tot 1 juli 2020 
 

vrijdag 29 mei 2020 

 

Beste mensen, 

 

Uit ons overleg met minister Grapperhaus van vanmorgen blijkt dat het voorstel voor de noodwet die 

vandaag aan de Tweede Kamerfracties zou worden gestuurd is uitgesteld tot 1 juli 2020. De noodwet bevindt 

zich nog in de consultatiefase en zal volgende week vrijdag in de Ministerraad worden besproken. Daarna zal 

de Tweede kamer zich moeten uitspreken waarna de noodwet zal moeten goedgekeurd door de Eerste 

Kamer – alles conform ons democratisch proces. Ook voor kerken zullen hier regels voor worden opgenomen 

is de verwachting. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dit communiceren.  

 

Vanuit het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) volgen hieronder nog enkele aandachtspunten met 

betrekking tot het heropstarten van kerkdiensten:  

 

Vieringen in de buitenlucht:  

Buiten vieren lijkt veilig en een mooi alternatief. Hier is echter de wettelijke context relevant. Religieuze of 

levensbeschouwelijke activiteiten mogen door de overheid beperkt worden vanwege gezondheid als die 

beperking betrekking heeft op zaken die zich afspelen buiten gebouwen of besloten plaatsen (art. 6, tweede 

lid, Grondwet). De Wet openbare manifestaties volgt dat stramien (artikel 1, tweede lid). Hierin is van belang 

wat de APV en de veiligheidsregio als kader meegeeft. Hierbij geldt dat de lokale situatie verschillend kan 

zijn. Ten overvloede merken we op dat ook hier de eis van 30 bezoekers geldt (en vanaf 1 juli 100 bezoekers). 

30 personen in- of exclusief personeel:  

Om onduidelijkheid weg te nemen heeft minister Grapperhaus vanmorgen expliciet benoemd dat de 

genoemde 30 personen in een dienst exclusief personeel is bedoeld. Arbeidsverhouding is daarbij niet 

bepalend, wél de noodzaak om de eredienst te kunnen verrichten. 

 

Tenslotte: het secretariaat van het CIO adviseert om de lokale protocollen -louter ter kennisgeving - te 

communiceren met de lokale overheden, zodat die weten van de beoogde werkwijze is en zien hoe 

zorgvuldig de kerken hiermee omgaan. Gegeven de kerk-staat verhouding is er geen sprake van 

toestemming of goedkeuring van overheidswege. Omdat de handhaving op lokaal niveau ligt, is het wél aan 

te raden om vanuit een goede werkrelatie informatie te delen. 

 

Gezegende Pinksterdagen! 

 

 

Jan Wolsheimer 

MissieNederland 


