
Achtergrond 

“Hoe moet een lokale overheid omgaan met de vraag van een inwoner om op een bepaalde manier 

begraven te worden? De discussie is niet nieuw: vrijzinnigen voerden in het begin van de 19de eeuw 

een felle strijd om begraven te kunnen worden volgens hun eigen levensovertuiging.”(Kruispunt 

Migratie-Integratie, 2013) 

Steeds meer steden en gemeenten1 voorzien op de openbare begraafplaatsen een perk voorbehouden 

voor Moslims, daar er voor een Islamitische begraving bepaalde strikte voorwaarden gelden, zoals o.a. 

op rechterzijde met het gezicht richting Mekka. 

Ondanks de inspanningen van steden en gemeenten om binnen de grenzen van het mogelijke iedereen 

te laten begraven volgens zijn/haar overtuiging en wilsbeschikking, worden vandaag nog steeds veel 

moslims gerepatrieerd naar hun land van geboorte of herkomst. Er doen zich immers (financiële) 

problemen voor bij de lokale regels voor moslimbegraafplaatsen (dit geldt ook voor 

jodenbegraafplaatsen, waardoor Joden vaak hun laatste rustplaats in Israël vinden). Het is vaak 

goedkoper om via een overlijdens- of repatriëringsverzekering te nemen dan om in België concessies 

te betalen voor het gebruik van een begraafplaats voor 50 jaar. Uiteraard kan het ook omwille van 

traditie zijn dat moslims gerepatrieerd worden. 

In deze nota sommen we een aantal voorschriften op voor het installeren en beheren van 

moslimbegraafplaatsen. Daarnaast voorzien we een lijst van moeilijke vragen/problemen waarop een 

gemeente- of stadsbestuur kan botsen wanneer het een moslimbegraafplaats voorziet. 

 

Overleg cruciaal voor gedragen overeenkomst 

Zowel het Kruispunt Migratie Integratie als de Moslimexecutieve benadrukken het belang van overleg 

met de lokale moslimgemeenschap(pen). Lokale besturen die een perk willen inrichten en 

voorbehouden voor begraafplaatsen volgens de religieuze voorschriften van de Islam of een andere 

godsdienst, kunnen dit dus best altijd doen in samenspraak met de lokale gemeenschappen. 

Weet je niet hoe de lokale geloofsgemeenschap te bereiken? Neem dan contact op met de 

integratiecentra en –diensten of. 

 

Islamitische Begrafenisverplichtingen2 

Bij het overlijden van een moslim(a) zijn er vier plichten t.o.v. hem/haar: 

1. De dodenwassing (ghoesl). 

2. Het omwikkelen van het lijk in een (nietgenaaide) lijkwade (de kafan) 
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2 Bron: EMB Brochure begraven 
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3. Het verrichten van het gebed voor de dode (salât al-Djanaaza). 

4. Hem/haar islamitisch begraven. 

 

Volgens de Moslimexecutieve (EMB) moet elke moslim zich houden aan volgende regels met 

betrekking tot het begraven van een overledene: 

1. De moslims moeten op eigen begraafpercelen worden begraven. 

2. Het graf van de overledene moet georiënteerd zijn in de richting van Mekka. 

3. Het lichaam van de overledene moet in het graf op zijn rechterzijde worden geplaatst, in de 

richting van Mekka. 

4. Moslims worden in het algemeen in een lijkwade begraven, rechtstreeks in de grond. 

5. Het graf wordt in de islam beschouwd als het goed van de dode, een eeuwig bezit 

toegewezen door de gemeenschap. De dode wordt altijd alleen begraven. 

6. In geval van overmacht is het toegestaan een lichaam te ontgraven nadat het lichaam 

ontbonden is, ten einde met andere overledenen begraven te worden. De resten van het lijk 

moeten worden overgebracht naar een gemeenschappelijke, islamitische grafkuil, binnen 

hetzelfde islamitische perceel. In geval het lijk niet zou zijn ontbonden, aan het einde van de 

concessie, moet er een bijkomende duur worden voorzien. 

7. Het graf kan een beetje verheven worden, ten einde het te kunnen herkennen als graf (maar 

niet versierd met bv. een grafmonument). 

8. Het graf moet ruim genoeg zijn en over de nodige diepte beschikken; men kan voor de 

uitgraving kiezen tussen 2 opties; a) een eenvoudige, diepe put; b) de beste optie is de 

zogenaamde 'lahd', d.w.z. met een nis in het onderste gedeelte van het graf, uitgegraven in de 

richting van Mekka. De wanden worden verstevigd, zodat zij met stenen of planken kunnen 

worden afgedekt, om aldus te voorkomen dat er aarde zou vallen op de dode. Daarop kan het 

graf met aarde opgevuld worden. 

9. Het graf mag gemarkeerd worden met een eenvoudige steen aan het hoofd, maar alles wat 

verder dan dat gaat, moet vermeden worden. Bezoek aan het graf en het brengen van gebeden 

voor de afgestorvene zijn verdienstelijke handelingen. 

10. Het is verboden op het graf te zitten of te stappen, uit respect voor de overledene. Hierdoor 

kan een grasperk een probleem zijn in de mate dat er over gelopen wordt, als het gras gemaaid 

wordt; het verdient dus de voorkeur keien te gebruiken. 

11. De familie of andere moslims dragen de kist tot aan het graf. Bij begravingen in België 

mogen de grafdelvers wel helpen om de overledene (d.m.v. koorden) in het graf te laten 

zakken. 

12. De begrafeniskosten worden afgetrokken van het vermogen van de overledene; anders zijn 

ze ten laste van de wettelijke erfgenamen of ten laste van de moslimgemeenschap. 

Deze rituelen voorschriften gelden algemeen voor de verschillende rechtsscholen in de Islam. Het 

lokale bestuur kan voor eventuele verdere diversificatie in overleg gaan met de lokale 

moslimgemeenschap. 



Taak van de lokale overheid 

Als neutrale overheid is het lokale bestuur verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van 

begraafplaatsen, daarbij de vrijheid van eredienst en de uitoefening ervan respecterend. De lokale 

overheid krijgt hiermee van de Vlaamse overheid een grote autonomie. De regels omtrent 

begraafplaatsen zijn bepaald in het Vlaams decreet betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging 

(16/01/2004 en daarna verschillende wijzigingen) en de daaraan gekoppelde uitvoeringsbesluiten. Alle 

info over wetgeving hieromtrent vind je via deze pagina op de website van het Agentschap Binnenlands 

Bestuur. Verdere toepassing van de Vlaamse regelgeving gebeurt via gemeentelijke reglementen. 

Hierbij dient de lokale overheid steeds twee zaken in overweging te nemen: 

1. Past het ritueel en de vorm van begraven bij de eerbied en het respect op een begraafplaats? 

2. Wordt aan iedereen recht gedaan? 

 

FAQ’s 

Het expertisecentrum Kruispunt Migratie-Integratie publiceerde eind 2013 een brochure voor lokale 

besturen ter inspiratie voor lokaal overleg met de moslimgemeenschap om samen te zoeken naar 

manieren van omgaan met begrafenisrituelen bij moslims. 

De belangrijkste vragen die in de brochure beantwoord worden lijsten we hier op: 

- Wie is er bevoegd voor begraafplaatsen? 

De gemeente- en stadsbesturen in Vlaanderen en Brussel zijn bevoegd voor het begraven van haar 

overleden burgers. Hierdoor wordt aan elke inwoner een kwalitatieve dienstverlening en 

gelijkwaardige behandeling gegarandeerd. Lokale besturen moeten dus op zoek naar oplossingen om 

voor iedereen een begrafenis volgens zijn of haar eigen overtuiging en wilsbeschikking te organiseren. 

De lokale overheid is bevoegd voor het inrichten en beheren van de begraafplaatsen. Deze vallen dan 

ook onder toezicht van de stad/gemeente en de lokale politie, die waken over de orde op de 

begraafplaatsen en het respecteren van de eerbied voor de doden. 

-  ‘in mijn gemeente zijn er bijna geen moslims. Moeten wij ook rekening houden met de 

begrafenisvoorschriften van de Islam?’ 

Hoewel veel moslims (vooral van de 1e generatie) vandaag nog kiezen voor repatriëring naar het land 

van herkomst, zullen in de toekomst steeds meer gemeenten de vraag krijgen om begraving volgens 

de islamitische ritus mogelijk te maken (denk ook aan erkende vluchtelingen en migranten uit Oost-

Europa). Als je hier als stad of gemeente op voorbereid bent, zal het proces vlotter verlopen van zodra 

de vraag zich aandient. 

- Moet een lokale overheid rekening houden met ieders voorkeur en wilsbeschikking? 

Elke burger heeft het recht om een voorkeur voor een begrafenisritueel en/of manier van begraven 

uit te drukken. Dit kan opgenomen worden in zijn/haar laatste wilsbeschikking, waarvan een 

schriftelijke kennisgeving aan de Dienst Burgerzaken van het lokaal bestuur. 

Als lokaal bestuur mag je niet nagaan of de overledene al dan niet tot een bepaalde 

geloofsgemeenschap hoort. Er dient louter rekening gehouden te worden met de persoonlijke wens 

van de overledene of diens familie. 

- Bestaan er enkel aangepaste perken voor moslims? 

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/patrimonium/begraafplaatsen-en-lijkbezorging
http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/documenten/brochure_islamitisch_begraven_2013.pdf


Neen. Zo bestaan er bijvoorbeeld ook strooiweides, begraafplaatsen voor urnen en columbaria, 

kinderen, oud-strijders,… 

- Is het verplicht om een apart perk te voorzien voor moslims? 

De lokale overheid kan een perk reserveren voor moslims, maar dit is niet verplicht. Wél moet een 

lokale overheid steeds neutraal zijn. Er mag geen voorrang gegeven worden aan een bepaalde 

geloofsgemeenschap. Daarnaast is het verboden om een aparte begraafplaats te maken voor een 

bepaalde geloofsgemeenschap. Een perk mag een eigen ingang hebben en mag bovendien afgezoomd 

worden, zodat het afgezonderd is van andere delen van de begraafplaats, maar het mag er niet van 

worden afgescheiden. 

- Hoe ziet een moslimgraf eruit? 

Een moslimgraf moet in principe in zuivere grond gegraven worden. Het lichaam ligt op de rechterzijde, 

met het aangezicht naar Mekka gericht. De nabestaanden strooien aarde in het graf en vullen het 

nadien met de grond die uit het graf is gekomen (eventueel in samenwerking met 

begrafenisondernemer en/of stadsdienst). Aan het hoofdeinde van het graf wordt een eenvoudige 

steen of houten paal geplaatst. 

Er mag nadien niet meer op het graf gestapt of gezeten worden. Daarom wordt het soms bedekt met 

keien of omzoomd met een boord. Immers, indien er gras op groeit – dat onderhouden moet worden 

– gaat het graf er na een tijd verwaarloosd uitzien. Via een pad kan je bij het graf. 

- Wat met de wens om ‘voor altijd’ begraven te worden? 

De Islam laat – in geval van overmacht – toe een lichaam te ontgraven àls en alleen als het lichaam 

ontbonden is. Men geeft echter de voorkeur aan begraving van lange duur. Daarom kan een lokale 

overheid een concessie verlenen, maar dit kan slechts voor max. 50 jaar. Hernieuwbare concessies zijn 

mogelijk (maximale duur blijft 50 jaar). Een gemeente is echter niet verplicht om concessies te 

verlenen. Een concessie mag evenmin beperkt worden tot een bepaalde groep. Het initiatiefrecht voor 

een verlenging ligt bij de nabestaanden, niet bij de lokale overheid. 

In (hoofdstuk VII van) de omzendbrief, horende bij het decreet van 2004 op de begraafplaatsen en de 

lijkbezorging, vind je meer informatie over het oprichten van een apart perk en het organiseren van 

lijkbezorging van overledenen die tijdens hun leven een bepaalde godsdienst of overtuiging volgden. 

- We willen als lokaal bestuur een moslimperk inrichten. Hoe beginnen we eraan? 

Begin met het betrekken van de lokale moslimgemeenschappen. Integratiecentra wijzen je de weg 

ernaar toe. 

In overleg zoek je samen naar afspraken over het begrafenisritueel, het onderhoud van de graven, het 

inrichten van een perk, etc. Vanuit dit overleg ontstaan gedragen oplossingen. Veel opties zijn 

aanvaardbaar en aanpassingen aan lokale omstandigheden zijn mogelijk, ook binnen de religieuze 

voorschriften van de Islam. 

In zo’n overleg kan je ook afspraken maken mbt concessies. Zo kan er bijvoorbeeld een gezamenlijk 

opruim- of onderhoudsmoment georganiseerd worden. Ook kan er besproken worden dat bij het niet 

naleven van afspraken over onderhoud van begraafplaatsen of perken een concessie (of verlenging) 

geweigerd kan worden door de lokale overheid. 



Door actief in overleg te gaan met de verschillende gemeenschappen, geef je hen de kans om zich als 

partner te organiseren en zorg je voor (eventueel) mede-eigenaarschap en dus een gedeelde 

verantwoordelijkheid. 

 

 

Nuttige links 

Meer informatie en inspiratie: http://www.kruispuntmi.be/thema/omgaan-met-verschil/religie-en-

samenleven/islamitisch-begraven-in-vlaanderen 

Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten: 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016897&param=inhoud 

 

Pers 

Schaarbeek: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/moslimbegraafplaats-goed-voor-integratie 

Sint-Niklaas: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-sint-niklaas/roma-ruimen-moslimbegraafplaats-

heimolen-op-a1926353/ 

Beringen: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130605_00612158# 

Mechelen: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2853489/2016/09/07/Na-10-

jaar-eindelijk-een-beslissing-Mechelen-krijgt-moslimbegraafplaatsen.dhtml 

Analyse: http://www.mo.be/artikel/eeuwige-rustplaats-enkele-reis 
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