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Betreft: realisatie islamitische rustplek in Utrecht 
 
 
Hoogedelachtbare heer van Zanen, 
 
De behoefte voor moslims uit Utrecht en omgeving om in de regio begraven te worden met 
eeuwige grafrust is de laatste decennia toegenomen. De eerste en tweede generatie moslims 
wilden over het algemeen begraven worden in het land van herkomst. We zien deze behoefte 
steeds meer verschuiven naar een rustplek in Nederland. Vooral de derde generatie kiest hier 
bewust voor. Daarnaast zien we ook een toenemende vraag bij bekeerlingen. In de afgelopen 
jaren zijn er daarom ook in Nederland verschillende initiatieven in het leven geroepen. 
Ondanks deze initiatieven is er nog steeds een groot tekort aan islamitische begraafplaatsen 
met eeuwige grafrust in Nederland en in het bijzonder in Utrecht. Daarbij is de wens nu 
omgeslagen naar een noodzaak, omdat het voor veel moslims vanwege de huidige 
inreisverboden niet meer mogelijk is om in het land van herkomst begraven te worden. In 
deze brief wil ik namens SMUO (Samenwerking Moskeeën Utrecht & Omgeving) deze 
groeiende problematiek onder uw aandacht brengen en u vragen gezamenlijk de 
oplossingsrichtingen te bespreken. 
 
De behoefte en urgentie om in de regio Utrecht begraven te worden is alarmerend en nu 
aanwezig bij alle generaties Utrechtse moslims. Namens de Utrechtse islamitische 
gemeenschap doen wij dan ook als SMUO een beroep op de gemeente Utrecht voor het 
creëren dan wel mogelijk maken van islamitische rustplekken met eeuwige grafrust in Utrecht, 
zodanig dat islamitische overledenen met alle zorg hier begraven kunnen worden. Dit zal de 
nabestaanden enorme spanning en zorg uit de weg nemen.  
 
Moslims uit Utrecht en omgeving die komen te overlijden worden momenteel 
noodgedwongen elders in het land begraven, terwijl hun naasten de mogelijkheid willen 
hebben de graven van hun overleden dierbaren frequent te bezoeken. Dit vergroot de 
noodzaak voor een islamitische rustplek met eeuwige grafrust in de buurt. Wij zijn ons ervan 



bewust dat er in Utrecht al gemeentelijke begraafplaatsen bestaan met een gedeelte voor 
moslims. Echter voldoen deze niet aan de voorwaarden voor een islamitische begrafenis, 
omdat deze geen eeuwige grafrust bieden. Ook de begraafplaatsen voor onbepaalde tijd en 
natuurbegraafplaatsen voldoen daar niet aan. 
 
Als SMUO zijn wij bereid om vanuit de islamitische gemeenschap uit Utrecht en omgeving een 
bijdrage te leveren in instrumenten en middelen voorzover dat nodig is. Daarover gaan wij 
graag met u – eventueel samen met een begrafenisondernemer – op korte termijn in gesprek 
om als Utrechters samen deze rustplek te realiseren. Ook vragen wij u om – net als in 
Rotterdam – het voor onze gemeenschap mogelijk te maken in deze periode met spoed 
begraven te worden met inachtneming van de islamitische voorschriften (garanderen eeuwige 
grafrust). 
 
Graag zien wij uw reactie tegemoet waarin wij op korte termijn met elkaar in gesprek gaan 
om bovenstaande te verwezenlijken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens SMUO 

 
A. el Yandouzi 
 


