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Haarlem, 8 november 2020 
  
Onderwerp: Eeuwigdurend grafrecht 
  
Geacht College van B&W, 
  
De eeuwige grafrust volgens de islamitische traditie is een lang gekoesterde wens die de moslimgemeenschap 
graag in vervulling ziet gaan. Naast de groeiende behoefte van de islamitische gemeenschap heeft de Corona-
situatie de urgentie hiervan expliciet bewezen. Moslims die hier zijn komen te overlijden konden niet naar land 
van herkomst en/of geen eeuwigdurende islamitische begraafplaatsen vinden. 
  
Voorkeur om hier begraven te worden 
Er is een duidelijke tendens onder de tweede en derde generatie moslims om in Nederland begraven te worden. 
Velen zijn hier geboren en getogen, en willen uiteindelijk ook hier begraven worden. Dit is ons inziens tevens 
een vorm van uiting dat de moslimgemeenschap een onderdeel is van de Nederlandse samenleving.  
  
Maar dat is nou juist het probleem. Immers, voor de Nederlandse moslims is het volgen van de islamitische 
voorschriften daarin van belang. Het eeuwige grafrecht is één van de belangrijkste waarden en is tot op heden 
bijna nergens in het land mogelijk. De grafrechten worden maar voor bepaalde tijd (10, 20 of bijvoorbeeld voor 
40 jaar) uitgegeven, met eventueel mogelijkheid tot verlenging. Mede om die reden wijken moslims noodge-
dwongen uit naar het land van herkomst. 
  
Het hebben van een islamitische begraafplaats met eeuwigdurend grafrecht en dus een eeuwige grafrust is een 
noodzakelijke behoefte van de moslimgemeenschap die steeds groter en groter wordt. Zo kennen we in Neder-
land ook de eeuwigdurende graven volgens de joods/christelijke traditie. In veel gemeenten komt dit voor. 
  
Wat vragen wij? 
Allereerst vinden wij het belangrijk dat bij bestaande gemeentelijke begraafplaatsen waar een islamitische be-
graafplaats aanwezig is, hiervoor een eeuwigdurend grafrecht mogelijk wordt gemaakt. Hiervoor willen we graag 
met uw medewerking, zelf ook in overleg gaan met de directeur(en) van de begraafplaats(en) 
  
Daarnaast vinden we voor de toenemende behoefte naar eeuwige grafrust essentieel dat er tevens gezocht 
wordt naar een duurzame oplossing. Een denkbare oplossing hiervoor is het stichten van een islamitische be-
graafplaats in eigen beheer. Hiervoor vragen we de ondersteuning van de gemeente bij het vinden van geschik-
te locatie(s) in de regio en uw (planologische) medewerking. Het is ons inziens geen enkel probleem als dit 
eventueel niet binnen de eigen gemeente maar binnen de gemeentegrenzen van omliggende gemeenten is. 
  
Uiteraard willen wij dit verzoek graag mondeling toelichten. Gezien de toenemende urgentie, hopen wij dat u hier 
op korte termijn tijd voor kunt vrij maken. Voor nadere toelichting en informatie kunt u mij ook bellen op telefoon-
nummer 0614406448 of een email sturen naar islamraadhaarlem@gmail.com. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
  
Met vriendelijke groet, 
O. (Orhan) Kose 
Voorzitter IRH 
  
Namens de Islamitsche Raad Haarlem  
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