Den Haag, 5 april 2020
Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders
Via mail: burgemeester@denhaag.nl

Geacht college,
Het coronavirus houdt al geruime tijd de hele wereld in z’n greep. Een pandemie die ook
grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven van elke burger. De Nederlandse overheid
heeft gepaste maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding te voorkomen teneinde het
virus een halt toe te roepen en uiteindelijk het dagelijks leven weer een kans te geven.
Vanaf de aankondiging van het eerste pakket aan maatregelen door de overheid hebben de
Federatie Islamitische Organisaties Den Haag (FIO) en Samenwerkende Islamitische
Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) de aangesloten organisaties geadviseerd om de
maatregelen van het Rijk op te volgen. De geleverde bijdrage van FIO 1 en SIORH 2 hebben
geleid tot sluiting van de aangesloten moskeeën.
De opgevolgde adviezen staan solidair met het beleid van de overheid, maar zijn tevens
pijnlijk in deze moeilijke tijden, waar moslims juist de moskeeën nodig hebben voor steun,
kracht en inspiratie om de ingrijpende en moeilijke situatie in het dagelijks leven een plek te
geven. Desalniettemin overheerst binnen de Islamitische gemeenschap begrip en solidariteit
omdat men zich ervan bewust is dat deze bijzondere tijden ook vragen om moeilijke
beslissingen voor het algemeen welzijn.
De FIO is tevens samen met de gemeente bezig met een project om gezamenlijk toe te
werken naar de realisatie van een Islamitische begraafplaats in Den Haag en/of omstreken.
Een project dat gepaard gaat met een goede communicatie, verstandhouding en wederzijds
respect. Ondanks de goede inzet door alle betrokken actoren is de realisatie van dit project
een dat zich zal uitstrekken over enkele jaren.
Inmiddels zijn wij allen ingehaald door de gehele situatie van het Coronavirus. Ondanks alle
beperkende maatregelen komen burgers helaas ook te overlijden. Tot voor kort was het,
voor een deel van de burgers, de normaalste zaak van de wereld dat familieleden een
overleden familielid konden laten begraven in het land van herkomst.
Voor de Islamitische burgers in Nederland betekent het verlies van een familielid, in deze
barre tijd, naast het algeheel verdriet ook nog een van extra treurnis en stress.

1
2

FIO vertegenwoordigt 26 moskeeorganisaties.
SIORH vertegenwoordigt 33 moskeeorganisaties.
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Er heerst nu ook grote paniek en chaos binnen de islamitische gemeenschap in Nederland,
zo ook in Den Haag.
Dit heeft alles te maken met het feit dat een groot deel van de Islamitische burgers, vanwege
het internationaal karakter van de corona maatregelen, hun familieleden niet meer kunnen
repatriëren naar het land van herkomst. Hierdoor is het voor een deel van de burgers nu
onmogelijk om een waardig uitvaart te realiseren voor hun overleden dierbaren.
Het is algemeen bekend dat moslims bij voorkeur binnen 24 uur begraven moeten worden
en het liefst in het land van overlijden. Hiervoor is een van de eisen dat een overledene te
ruste kan worden gelegd op een begraafplaats met eeuwige grafrust. Dit laatste is (op een
plek na) tot op heden in Nederland en zeker in Den Haag niet mogelijk.
Ondertussen overlijden mensen en hebben de coronamaatregelen deze groep in een zeer
schrijnende situatie gebracht. Een situatie waarbij overledenen massaal worden geplaatst in
koelcellen in afwachting op een mogelijkheid om alsnog eeuwigdurend begraven te worden
conform de religieuze voorschriften en persoonlijke keuze.
U als lokale overheid heeft de mogelijkheid en machtspositie maar ook de maatschappelijke
verantwoordelijkheid om de eerdergenoemde burgers uit deze ernstige situatie van onmacht
te halen.
Wij verwijzen hierbij naar de reeds genomen beslissing van het college in Rotterdam die
vanuit dezelfde positie en autoriteit als u heeft gehandeld en per direct als noodmaatregel
islamitisch begraven met eeuwige grafrust heeft afgekondigd en mogelijk gemaakt, inclusief
een 25% korting op begrafeniskosten..
Ten einde de toenemende paniek, onrust en stress binnen de islamitische deel van de
burgers te reduceren, doen de FIO en SIORH nu noodgedwongen een beroep op uw
verantwoordelijkheid als stadsbestuurder. Wij verzoeken u als bevoegde autoriteit een deel
van de bestaande graven, op sowieso de gemeentelijke begraafplaatsen, beschikbaar te
stellen voor islamitische graven met een eeuwigdurende grafrust. Tevens verzoeken wij u
ook om 25% korting op de totale begrafeniskosten tijdens de coronamaatregelen toe te
passen.
De FIO en SIORH bouwen op u en hopen tevens op een snelle humane beslissing
uwerzijds.
Het bestuur van FIO en SIORH
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