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GRONDSLAG 

De behoefte voor een islamitische uitvaart leeft bij veel moslims in Nederland. De wens om de uitvaart op een 

islamitische wijze ten uitvoer te brengen blijkt voor de meeste moslims helaas niet betaalbaar en/of uitvoerbaar. 

Een van de gevolgen is dat de uitvaart op een andere manier ten uitvoer wordt gebracht dan vanuit een islamitisch 

perspectief verplicht en wenselijk is. Een ander ernstig gevolg is dat de kosten van de uitvaart in rekening worden 

gebracht bij de nabestaanden, die vaak eveneens niet over de financiële middelen beschikken om de kosten te 

voldoen. Nog een gevolg is dat het onnodig lang kan duren voordat de uitvaart wordt uitgevoerd en tot een goed 

einde kan worden gebracht. 

Artikel 1 

1.1 Gelet op de behoefte vanuit de gemeenschap heeft Stichting Takaaful NL een Islamitisch geïnspireerd 

solidariteitsfonds (hierna: het fonds) gerealiseerd om onderlinge ondersteuning te bieden in geval van overlijden.  

1.2 Het fonds is vanuit een Islamitisch geïnspireerde visie opgericht. Onderdeel van die visie is het verbod op 

(uitvaart)verzekeringen. De donateur is zich ervan bewust dat de Stichting geen vorm van verzekeren en/of 

verzekeringen omvat. Daarentegen omvat de Stichting een Islamitisch uitvaartfonds dat haar middelen verkrijgt uit 

donaties. Iedere donatie aan Stichting Takaaful NL geschiedt om niet. Dat wil zeggen dat de donateur geen enkele 

aanspraak kan doen en/of rechten kan ontlenen en/of rechten kan doen gelden op de financiële middelen van de 

Stichting of op andere diensten van de Stichting.  

1.3 De Stichting heeft geen winstoogmerk en opereert vanuit een islamitische visie gebaseerd op vrijwilligheid en 

solidariteit. De middelen van de Stichting worden verkregen vanuit donaties. De Stichting beslist over de besteding 

van de middelen.  

1.4 In geval van overlijden kan door nabestaanden een aanvraag voor ondersteuning bij de Stichting worden 

ingediend. De Stichting beslist, met inachtneming van de middelen en mogelijkheden van de Stichting, op de 

aanvraag.  

1.5 Dit reglement is getoetst door de Raad van Geleerden om de islamitische juistheid te waarborgen.  

1.6 Aan de informatie in dit reglement kunnen geen rechten worden ontleend.  

Artikel 2 

2.1 Onder ondersteuning kan hetgeen, maar niet uitsluitend of beperkt tot, opgenomen onder 2.2 worden verstaan.   

2.2 Islamitische uitvaartondersteuning  

o het afwikkelen van de formaliteiten;  
o de rituele wassing verrichten  
o het inpakken van het stoffelijk overschot in een witte doek (kaffan);  
o het plaatsen van het stoffelijk overschot in een kist; 
o het verrichten van het rituele djanazah-gebed; 
o het (zo kort mogelijk) bewaren van het stoffelijk overschot;  
o het vervoeren van het stoffelijk overschot naar de begraafplaats.  
o het afkopen van de grafrechten teneinde te voorkomen dat het graf wordt ontruimd.  
o de repatriëring van het stoffelijk overschot naar het land van herkomst. 
o het waarborgen van de Islamitische richtlijnen bij alle bovenstaande processen. 

2.3 De Stichting stelt per sterftegeval vast of en in welke hoedanigheid de uitvaart van de overledene wordt 
verzorgd.  
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Artikel 3 

3.1 Winsten van het fonds worden gereserveerd in het belang van de continuïteit van de Stichting.  

DONATEURS 

Artikel 4 

4.1 De donateur heeft een legale verblijfsstatus in Nederland.  

Artikel 5 

5.1 De donateur is verplicht om de juiste informatie te verstrekken.  

Artikel 6 

6.1 De eerste donatie geschiedt per IDEAL; de donaties daarna vinden plaats per automatische incasso.  

Artikel 7 

7.1 Wijzigingen van de gezinssituatie, persoonsgegevens, adresgegevens, betalingsgegevens en/of welke 

gegevens dan ook die relevant zijn voor de Stichting dienen binnen 14 dagen te worden doorgegeven aan de 

Stichting. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan info@halaluitvaart.nl  

Artikel 8 

8.1 De Stichting verklaart alle persoonsgegevens conform de privacy wetgeving te behandelen.  

STOPZETTEN 

Artikel 9  

9.1 De donateur kan de automatische incasso te allen tijde stopzetten door een e-mail te sturen naar 

info@halaluitvaart.nl  

Artikel 10  

10.1 Bij een geschil kan men zich wenden tot de Raad van Geleerden. Indien betrokken partijen verder wensen te 

procederen is Nederlands recht van toepassing.  
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