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Datum: 21-04-2020 
 
Betreft: zorgen van Bredase moslims omtrent hun laatste rustplaats  
 
Geacht college,  
 
De wereld ziet er heel anders uit dan een aantal weken geleden. Het COVID-19 virus treft ons allemaal en ook 
op verschillende manieren. Niemand weet hoe lang we nog in deze situatie zullen verkeren.  
Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het virus en hun families en ons respect naar allen die in deze 
crisis ons veilig en gezond proberen te houden.  
 
Onze fracties krijgen de laatste weken steeds meer signalen van Bredase moslims omtrent hun zorgen over de 
laatste rustplaats bij overlijden van hun nabestaanden. Doordat landen zoals bijvoorbeeld Marokko de grenzen 
sinds 15 maart hebben afgegrendeld is het ook niet meer mogelijk repatriëringsvluchten voor overledenen 
daarnaartoe te organiseren. Tot voor kort hadden de meeste Bredase moslims met roots in Marokko de wens 
om in Marokko te worden begraven. De voornaamste reden was de garantie op ‘eeuwige’ grafrust. Het beeld 
bij veel van hen is dat dit in Nederland niet mogelijk is. Daarnaast speelt het gebrek aan kennis van de 
islamitische uitvaartrichtlijnen bij bestaande begraafplaatsbeheerders ook een rol.  
 
Ook los van deze huidige crisis willen Bredase moslims in de toekomst de mogelijkheid hebben om in hun 
geliefde Breda een laatste rustplaats te vinden. Mensen die hier geboren en getogen zijn maar ook mensen die 
later naar Breda zijn gekomen als (arbeids)migrant of vluchteling. Voor hen is het belangrijk dat dit volgens de 
islamitische richtlijnen mogelijk moet zijn waarbij het ‘eeuwige’ grafrecht gerespecteerd kan worden.  
We zullen dus als gemeente met het oog op de toekomst hier aandacht voor moeten hebben.  
In een aantal gemeenten in Nederland en België zijn hier al initiatieven toe ontplooid. In Breda is begraafplaats 
Zuylen beschikbaar voor islamitische Bredanaars om er hun laatste rustplaats te vinden, maar spelen er een 
aantal praktische zaken die een drempel vormen.  
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1- Heeft u vanuit (een deel) van de islamitisch Bredase gemeenschap signalen binnengekregen omtrent 
hun zorgen over begaven van hun nabestaanden? 

2- Heeft u een beeld van de mogelijkheid voor Bredase moslims om in onze gemeente begraven te 
kunnen worden met inachtneming van de islamitische richtlijnen?  

3- Zijn er in Breda nog begraafplaatsen die door de gemeente zelf beheerd worden? 
4- Bent u op de hoogte van de verschillende initiatieven in Nederland, zoals recent in Rotterdam, om als 

gevolg van de corona crisis versneld aan de slag te gaan met mogelijkheden voor islamitisch begraven? 
Zo nee, bent u bereid om contact te leggen met de verschillende gemeenten waar initiatieven worden 
en zijn opgezet? (Almere, Rotterdam, Bergen op Zoom, Nuenen) 

5- Deelt u de mening van de D66 fractie en de fractie van 50PLUS dat alle Bredanaars de mogelijkheid 
moeten hebben om in hun geliefde Breda te kunnen worden begraven? 



6- Bent u bereid hiervoor het gesprek aan te gaan met relevante partijen en te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om dit te realiseren?   

 
Bij voorbaat dank voor uw inspanningen en antwoorden op onze vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Faissal Boulakjar 
Vice-fractievoorzitter D66 Breda 
 
Joep Taks 
Fractievoorzitter 50PLUS Partij  


