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        Den Haag, 23 april 2020 
 
Aan:  de aangesloten organisaties van FIO en SIORH 
 
Onderwerp: Reactie op de brief van de wethouder inzake islamitisch begraven. 
  
Beste bestuursleden, 

Op 5 april 2020 hebben FIO en SIORH het college van B&W een brief geschreven waarin 
een dringend verzoek werd gedaan om, ten tijde van de huidige Coronamaatregelen, een 
handreiking te doen naar de mensen van de Haagse islamitische gemeenschap die hun 
overleden familieleden tot nader orde niet islamitisch en eeuwigdurend kunnen begraven in 
het land van herkomst.  

Hierbij werd aan het college medewerking gevraagd voor 2 zaken; 

1. de mogelijkheid creëren dat op gemeentelijke begraafplaatsen ten tijde van de 
coronamaatregelen graven beschikbaar worden gesteld met een eeuwige grafrust; 

2. een financiële tegemoetkoming (bv. 25% korting op de totale begrafeniskosten) voor 
de nabestaanden vanwege een zeer grote toename van kosten (verdrievoudiging). 

Dit alles conform de afspraak en overeenkomst tussen het college in Rotterdam en de 
taskforce. 

Resumerend en concluderend  
Op woensdag 22 april j.l. hebben wij een officieel antwoord ontvangen op de brief.  
In alle openheid en met goede wil hebben wij geduldig alle tussentijdse gesprekken en 
reacties afgewacht alvorens te komen tot enkele verantwoordelijke en oprechte conclusies. 
 

1. Het verzoek aan het college was geen juridische maar een humanitaire die verzocht 
om een toenaderende en verlichtende oplossing ten behoeve van families die in een 
ontredderde situatie zitten. 

2. De aangeboden opties door de wethouder getuigen niet van vernieuwende of 
baanbrekende oplossingen die juist ten tijde van een humanitaire noodsituatie 
worden verwacht.  

3. de aangeboden mogelijkheden zijn juridisch, waarbij wordt verwezen naar bestaande 
regelingen die gedupeerden emotioneel en financieel juist extra belasten. 
 

Vanwege deze formele juridische antwoorden zien het bestuur van FIO en SIORH hierdoor 
geen mogelijkheden voor oplossingen op korte termijn. Het verwijzen naar reeds bestaande 
mogelijkheden heeft voor deze noodsituatie geen toegevoegde waarde. 
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Wij danken de wethouder en het college voor de genomen moeite c.q. inzet en zien verder af 
van ons eerdere verzoek ten aanzien van een humanitaire oplossing en tegemoetkoming. 

De FIO en SIORH zijn wel content met de toezegging van de wethouder om het reeds 
lopende project “Realisatie Islamitische Begraafplaats Den Haag E.O” verder te 
onderzoeken, hierin te ondersteunen en te faciliteren.  
 
Wij verzoeken de wethouder dan ook om zijn collega’s van aangrenzende gemeenten te 
benaderen en te onderzoeken welke mogelijkheden zich in de regio voordoen om een 
Islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust op middellange termijn te realiseren.   
 
Vanaf vrijdag 24 april a.s. is het mogelijk om ook in Zuidlaren (BIBIN) eeuwigdurend 
begraven te worden. De kosten voor de begrafenis zijn veel goedkoper en kunnen nagenoeg 
gedekt worden door de huidige verzekeringen. 
Voor nu verwijzen wij u als moskeeorganisatie om contact op te nemen met BIBIN, zodat 
overleden dierbaren islamitisch en eeuwigdurend begraven kunnen worden. 
 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Het bestuur van FIO en SIORH 


