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Inleiding 

Roermond is een multiculturele stad en kent daardoor een grote verscheidenheid aan 

religies bij haar inwoners, waaronder religies die een eeuwige grafrust kennen. Dit is 

onder andere kenmerkend voor de ca. 8.000 tot 9.000 moslims die in Roermond wonen. 

Uit de beantwoording van de vragen gesteld door het raadslid Coskun over 

mogelijkheden tot begravingen met eeuwigdurende grafrust in Roermond volgt dat deze 

mogelijkheid in Roermond bestaat, maar dat er geen tariefdifferentiatie mogelijk is op 

basis van religie of financiële achtergronden. Omdat de kosten voor het eeuwigdurend 

begraven op de Roermondse begraafplaatsen aanzienlijk zijn, en niet door iedereen 

probleemloos opgebracht kunnen worden, heeft de VVD-fractie aanvullende vragen 

gesteld naar de mogelijkheid deze hoge grafrechten in termijnen te kunnen betalen. Uit 

het antwoord van het college is gebleken dat betaling in termijnen niet mogelijk is, 

omdat de bestaande Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 niet voorziet in een 
mogelijkheid daartoe. 

Omdat door de huidige Coronacrisis de vraag naar eeuwigdurend begraven onder 

Moslims in ons land is toegenomen door het afnemen van de mogelijkheden begraven te 

worden in het land van herkomst, neemt ook het probleem van financiële 

onhaalbaarheid voor deze groep uit onze bevolking toe. Een probleem overigens dat ook, 

zij het in mindere mate, al voor de Coronacrisis bestond, maar nu door de 

belemmeringen voortkomend uit de Coronacrisis acuut is geworden en van grotere 

omvang. De wens eeuwigdurend begraven te willen worden komt overigens niet 

exclusief uit Moslimkringen, daarbuiten kan deze behoefte ook bestaan, met dezelfde 
problematiek van financiële onhaalbaarheid. 

Voorstel 

Dit alles brengt de VVD-fractie ertoe een initiatiefvoorstel in te brengen voor de 

raadsvergadering van 7 mei 2020 waarin een aanvulling wordt gedaan op de bepalingen 

in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020. Met deze aanvulling verkrijgt het college 

een uitwerkingsbevoegdheid en kan zij nadere regels formuleren die termijnbetaling van 

de lijkbezorgingsrechten mogelijk maken.  

 

Financiële gevolgen 

 

Het initiatiefvoorstel heeft naar verwachting geen of zeer beperkte financiële gevolgen. 

Bepalend hiervoor is de wijze waarop het college de mogelijkheid van termijnbetaling 

van de lijkbezorgingsrechten vorm geeft.  
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Vincent Zwijnenberg  


