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We maken een kanttekening bij de aanbeveling uit het rapport om moskeeverenigingen en -
stichtingen gelijk te stellen aan kerkgenootschappen, voor wat betreft het recht in artikel 38 e.v. van 
de Wet op de lijkbezorging (hierna Wlb) op hulp van de lokale overheid bij de aanleg van een eigen 
begraafplaats, ofwel door aanpassing van de definitie zelf of door aanpassing van de reikwijdte in 
de Wlb. Wij hebben begrip voor deze aanbeveling, maar we overzien de consequenties daarvan 
voor de vraag richting gemeenten onvoldoende. Uit de rapportage blijkt dat ook zonder aanpassing 
van de reikwijdte van artikel 38 gemeenten over het algemeen positief staan tegenover verzoeken 
om medewerking bij de realisatie van een Islamitische begraafplaats. We vragen BZK de 
consequenties van deze aanbeveling gedegen in kaart te brengen en af te wegen. 
 
De VNG is verder van mening dat gemeenten een verantwoordelijkheid hebbben om Islamitische 
organisaties te faciliteren bij het vinden van geschikte grond, maar dat het aan de organisaties zelf 
is om een bijzondere begraafplaats in te richten en te exploiteren. Wij vinden dat geen taak van 
gemeenten. We wijzen in dit verband op Joodse organisaties die dit al lang doen.  
 
Om het gebrek aan geschikte grond (met name in de Randstad) aan te pakken, zullen gemeenten 
in de regio meer met elkaar moeten samenwerken. De oproep tot meer samenwerking geldt wat 
ons betreft niet alleen voor gemeenten in de regio, maar ook voor Islamitische organisaties. 
Niet alleen staan zij dan sterker tegenover de gemeente, het is voor de gemeente ook 
gemakkelijker om zaken te doen met een partij dan een selectie te  moeten maken uit verschillende 
initiatieven. 
 
Tot slot wordt in het onderzoek geconcludeerd dat het kennisniveau van gemeenten over de Wlb 
en de mogelijkheden voor Islamitisch begraven niet bij alle gemeenten even hoog is. Hier zien wij 
wel een rol voor de VNG om gemeenten goed te informeren en hun vragen te beantwoorden. 
 




