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REGLEMENT BEHEER EN GEBRUIK ISLAMITISCHE BEGRAAFPLAATS 

 

 

Het bestuur van Stichting Almeerse Moslims AR-Raza, verklaart vast te stellen het Reglement op het beheer en 

gebruik van de Islamitische begraafplaats “RAZA UL MAWA” te Almere-Stad. 

 

Hoofdstuk I    Inleidende bepalingen 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen: 

 

Islamitische begraafplaats De Islamitische begraafplaats Raza UL Mawa gelegen aan de Kruidenweg 3 te Almere-

Stad. 

RAZA UL MAWA  De naam van de Islamitische begraafplaats. 

AR-RAZA Stichting Almeerse Moslims AR-Raza. 

Eigengraf Een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitende recht is verleend 

tot het doen begraven en begraven houden van een overleden persoon. 

Kindergraf Een graf bestemd voor overleden personen met een leeftijd tot 5 jaar. 

Grafbedekking Gedenkteken en/of grafbedekking op een graf of gedenkplaats. 

Gedenkteken Voorwerp op het graf voor het aanbrengen van geschriften en/of figuren, daaronder 

begrepen hekwerken, beplanting welke door de rechthebbende en/of begraafplaats op 

een graf wordt aangebracht. 

Rechthebbende Degene aan wie voor een onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend op een 

eigengraf, kindergraf of gedenkplaats. 

Beheerder Degene die door het bestuur van AR-Raza hiervoor is aangewezen. 

Houder Het bestuur van AR-Raza. 

 

Hoofdstuk II Openstelling, order en rust op de begraafplaats 

 

Artikel 2. Openstelling begraafplaats 

 

1. De begraafplaats is voor bezoekers dagelijks open van zonsopkomst tot zonsondergang.   

2. Op bijzondere Islamitische dagen is het ook na zonsondergang geopend voor bezoek. 

3. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kan de toegang tijdelijk worden gesloten. 

4. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor bezoek is geopend, zich daarop te bevinden. 
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Artikel 3. Orde maatregelen 

 

      1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmee gelijk te stellen personen verboden,             

    anders dan met toestemming van de beheerder, werkzaamheden voor derden aan  

          grafbedekkingen op de begraafplaats te verrichten. 

      2. Het is verboden zich met motorrijtuigen of rijwielen op de begraafplaats te bevinden.                               

          Doorgaand fiets verkeer op de daartoe aangewezen fietspaden is toegestaan. 

      3. De beheerder kan ontheffing verlenen van het verbod in het 2e lid van dit artikel. 

      4. Voor de in lid 1 bedoelde personen is de begraafplaats uitsluitende geopend op  

          werkdagen van 08.30 uur tot 16.00 uur. Ondernemers dienen alvorens zij met  

          werkzaamheden aanvangen daarvan de beheerder in kennis te stellen. 

      5. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op    

   de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust 

   en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. 

6. Degene die zich niet aan de in het 5e lid bedoelde aanwijzingen houden, moeten op  

    eerste aanzegging van de beheerder de begraafplaats verlaten. 

7. Het is verboden op de begraafplaats dieren mede te voeren of te laten lopen. 

 

Artikel 4. Plechtigheden 

 

     1. Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de 

         begraafplaats moeten een dag van tevoren worden gemeld aan de beheerder onder  

         opgave van datum en tijdstip van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal 

         plaatsvinden. 

     2. Deelnemers aan de in lid 1 bedoelde plechtigheid, moeten zich in het belang van de orde 

         rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. 

 

Artikel 5. Opgravingen en ruimen 

 

     1. Het is nimmer toegestaan graven op te graven of te ruimen. 

 

Hoofdstuk III  Voorschriften voor lijkbezorging 

 

Artikel 6. 

  

Op de begraafplaats kunnen uitsluitend worden begraven overledenen die volgens de  

Islamitische godsdienstwet moslims zijn, zulks ter uitsluitende beoordeling van het  

bestuur van AR-RAZA. Het bestuur kan daarbij niet afwijken van de sharia zoals deze 

vastgelegd in de Heilige Koran en de Hadith (overleveringen van profeet Mohammed). 

Bij twijfel, zal het bestuur de vraag voorleggen aan de MOEFTI (Islamitische rechtsgeleerde), die bindend beslist. 
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Artikel 7.  

 

Het begraven geschiedt op de wijze, die is geregeld in de Islamitische godsdienst en deze 

wordt op de begraafplaats stipt in acht genomen. Met betrekking tot de lengte, breedte en diepte van een graf en de 

afstanden tussen de graven onderling gelden de regels van de wet op de lijkbezorging. 

 

Artikel 8.  

 

Er kan een huishoudelijk reglement worden vastgesteld. 

 

Artikel 9. Kennisgeving begraven en openen en sluiten van het graf 

 

Diegene, die wil doen begraven, geeft daarvan onmiddellijk kennis van overlijden aan de 

beheerder. Het lijk wordt binnen 36 uur, voor zover dat mogelijk is, ter aarde besteld. Het openen van een graf ter 

begraving, en het daarna sluiten van een graf alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden 

op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. 

 

Artikel 10. Over te leggen stukken 

 

De begraving mag slechts geschieden indien van tevoren het verlof tot begraven is overlegd aan de beheerder. Tevens 

dient aan de beheerder te worden overlegd een document (kistregistratie), aan de hand waarvan de beheerder de 

identiteit van het lijk kan vaststellen. 

 

Artikel 11. Tijden van begraven 

 

De tijden van begraven zijn: 

Maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 17.00 uur 

Op Islamitische feestdagen kunnen worden afgeweken van deze tijden. 

De beheerder kan in bijzondere gevallen afwijken van de in dit artikel gestelde tijden. 

 

Hoofdstuk IV   Indeling en uitgifte der graven. 

 

Artikel 12. Indeling graven en gedenkplaatsen 

 

Op de begraafplaats kunnen worden uitgegeven: 

- eigen volwassen graven 

- eigen kindergraven (foetus vanaf 24 weken tot 5 jaar) 

- eigen foetus (tot 24 weken)  graven 

- gedeelde graven i.v.m. herbegraven van resten 
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Artikel 13. Termijn uitgifte graf 

 

Graven worden uitsluitend voor eeuwigdurend afgegeven. 

      

Artikel 14. Volgorde van uitgifte 

 

     1. De graven worden voor direct begraven en in volgorde van ligging uitgegeven. 

     2. Rechthebbenden kunnen graven ook reserveren tegen directe betaling van reserveringskosten. 

     3. De beheerder kan een eigen graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten 

         de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats niet  

         bezwaarlijk is. 

 

Artikel 15. Overschrijving van verleende rechten 

 

     1. Het recht op een eigen graf kan op aanvraag van de rechthebbende eenmalig worden              

         overgeschreven ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een 

         bloedverwant.  

     2. Indien na het overlijden van de rechthebbende, geen gebruik is gemaakt van het gekochte/gereserveerde graf,        

         kan dit graf eenmalig overgeschreven worden op naam van de   

         echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant, mits de aanvraag 

         hiertoe schriftelijk wordt gedaan binnen 1 jaar na het overlijden van de rechthebbende. 

     3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan de 

         beheerder niet wordt gedaan binnen 1 jaar, vervallen alle rechten op het graf en komt 

         het graf wederom ter beschikking van AR-RAZA en heeft de beheerder, het recht de 

         grafruimte opnieuw uit te geven.  

     

Artikel 16. Afstand doen van graven 

 

     1. Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, kan de rechthebbende  

         kosteloos schriftelijk afstand doen van het recht op een eigen graf ten behoeve van 

         AR-RAZA. 

     2. Indien afstand is gedaan van het recht op eigen graf, is de beheerder bevoegd het graf 

         opnieuw uit te geven.  

 

Hoofdstuk V   Aantal overledenen per graf 

 

Artikel 17.  

 

     1. In een eigen graf mag slechts 1 overledene begraven worden. 

      

2. In een eigen kindergraf mag slechts 1 overleden kind begraven worden. 
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Hoofdstuk VI    Graf bedekkingen 

 

Artikel 18. Vergunningen gedenkteken en/of andere voorwerpen 

 

     1. Zonder vergunning van de beheerder is het verboden gedenktekens of ander voorwerpen  

         op een graf of een gedenkplaats te plaatsen.  

     2. De beheerder kan de vergunning weigeren indien: 

     a. niet voldaan wordt aan de in artikel 20 lid 1 en artikel 21 gestelde voorwaarden, 

     b. het gedenkteken en/of andere voorwerpen afbreuk doen aan het aanzien van de 

         begraafplaats, 

     c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is, 

     d. de constructie van het gedenkteken en/of andere voorwerpen ondeugdelijk is. 

     e. het gedenkteken in strijd is met de Islamitische wetgeving. 

 

Artikel 19. Aanvraag vergunning grafbedekking 

 

     1. De aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken en/of andere 

         voorwerpen moet voorzien zijn van een werktekening in tweevoud, waarop tenminste 

         voorkomen: 

     a. een boven, voor- en zijaanzicht met alle hoogte, breedte, dikte en lengtematen, 

     b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal, 

     c. de vermelding of het opschrift ingehakt, opgehakt of van een metaal of een ander 

         materiaal is, 

     d. de woord- en cijferindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s), 

     e. de materiaalsoort van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken. 

     2. Vergunning als bedoeld in lid 1 wordt verleend voor de tijd waarvoor het recht op het 

         graf is verkregen onder voorwaarde dat in het onderhoud der voorwerpen wordt  

         voorzien. 

     3. Alvorens een gedenkteken wordt geplaatst, dient op het voetstuk, links/rechts onder, het                                   

         nummer van het betreffende graf te zijn aangebracht. 

      

Artikel 20. Afmetingen en materialen  

 

     1. Voor de grafbedekkingen mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals: 

         Natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. 

     2. De gedenktekens moeten voldoen aan de volgende afmetingen: 

     a. op volwassen graven maximaal 100 cm hoog, 90 cm breed en 200 cm lang. De                            

         fundering (betonplaat) moet indien het een gedenkteken met een vloer/omranding betreft                                                    

         een lengte van 200 cm en een breedte van 90 cm hebben. 
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  b. op kindergraven maximaal 60 cm hoog, 45 cm breed en 100 cm lang. De fundering   

         (betonplaat) moet een lengte hebben van 100 cm en een breedte van 45 cm. 

  c. op foetus graven maximaal 50 cm hoog, 40 cm lang en 30 cm breed.  

     3. De lengte en breedte van het gedenkteken mogen niet die van het graf overschrijden. 

      

Artikel 21. Grafbeplanting 

 

1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen/houder worden geplaatst. 

    Losse bloemen leggen is ook toegestaan. 

2. De beplanting mag niet hoger zijn dan 100 cm. De planten mogen het   

    beschikbare oppervlakte van het graf niet overschrijden. 

3. Aangebrachte beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren, kunnen  

    door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op    

    schadevergoeding. 

     4. Beplantingen welke in strijd met de bepalingen zijn aangebracht, worden zonder  

         voorafgaande bekendmaking verwijderd. 

 

Artikel 22. Onderhoud grafbedekking 

 

     1. De rechthebbende/vergunninghouder is verplicht de grafbedekking behoorlijk te  

    onderhouden en eventueel gebreken te herstellen. 

2. Indien deze nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan de   

    beheerder, indien nodig, de gehele grafbedekking doen verwijderen. 

3. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de vergunninghouder schriftelijk is  

    gewaarschuwd met betrekking tot de toestand van de grafbedekking. De kosten voor  

    verwijdering komt voor rekening van de vergunninghouder. 

 

 

Hoofdstuk VII  Ruimen van graven 

 

Artikel 23. 

 

Het is nimmer toegestaan een moslim graf te ruimen of te openen. 
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Hoofdstuk VIII    Inrichting register 

 

Artikel 24. Voorschriften 

 

1. De houder kan voorschriften vaststellen voor het register van de begraven lijken. 

2.  Het register wordt bijgehouden door de beheerder. 

 

Hoofdstuk IX    Bezwaren 

 

Artikel 25.  Indiening, behandeling en beslissing 

 

1. Rechthebbenden, nabestaanden of belanghebbenden kunnen schriftelijk een klacht indienen bij de beheerder, 

omtrent feitelijke handelingen of het nalaten van feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats. 

2. Tegen de uitkomst van de beslissing kan bezwaar worden gemaakt bij het bestuur van AR-Raza welke beslist 

binnen 30 dagen na ontvangst van het bezwaar. Beide partijen worden gehoord en daarna brengt AR-Raza de 

beslissing omtrent het bezwaar van de klager en de beheerder. Deze beslissing is bindend. 

 

Hoofdstuk X    Slotbepalingen 

 

Artikel 26. Overgangsbepaling 

 

De rechten en plichten met betrekking tot de reeds uitgegeven graven, worden geacht ingevolge dit reglement te zijn 

ontstaan. 

 

Artikel 27.  Citeertitel 

 

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Islamitische begraafplaats RAZA UL  MAWA Almere 2007. 

 

Artikel 28. Tarieven   

 

Op dit reglement en derhalve op het gebruik van de begraafplaats en te leveren diensten zijn van toepassing de 

tarieven die jaarlijks op 1 januari door de houder, AR-Raza, Almere worden vastgesteld. Voor vaste donateurs van 

AR-Raza is het tarief vastgesteld op € 7.500,- . De afkoop onderhoudskosten zijn inbegrepen. 
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Artikel 29. Inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2007. 

 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van AR-RAZA te Almere op 1 oktober 2007. 

 

 

M. Karamatali (voorzitter)     M.N. Maksoedan (secretaris) 

 

 

 

M.A. Akbar (penningmeester)    K.R.M.S. Dilrosun (bestuurslid) 

 

 

 

 

Artikel 30. Wijzigingen 

 

De eerste wijziging op deze regelement heeft plaats gevonden op 01-01-2020 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van AR-Raza te Almere op 19-02-2020 

 

 

 

M. Karamatali (voorzitter)     M.N. Maksoedan (secretaris) 

 

 

 

 

M.G. Guman (penningmeester)    M. Akram (bestuurslid) 
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