
 
 
 

Al Wassiya – Wilsovereenkomst   

Ik(naam),…………………………………………………………………..…………..….….,   

wonende te (woonplaats)……………………………………………………………………..,   

in de gemeente.…………………………………………….…………….……………..…....,   

in het land……………………………………………………………….…………………...,   

geestelijk en lichamelijk gezond, herroep bij deze alle vorige testamenten en bijlagen die ik opgemaakt heb en ik 
verorden en verklaar dit als mijn laatste wilsbeschikking en testament.   

Ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Allah, de Enige, de 
Barmhartige, de Almachtige, de Schepper van de hemelen en de aarde en alles wat erin leeft. Ik vraag mijn 
familie, vrienden en alle anderen – of ze er nu voor kiezen om te geloven zoals ik geloofde of niet - om mijn 
grondwettelijke recht op dit geloof te eren. Ik verzoek om dit document, wat ik heb gemaakt, te eren en niet te 
proberen het te verhinderen of veranderen. Integendeel, zorg ervoor dat ik zal worden begraven zoals ik  heb 
verzocht en dat mijn bezittingen worden verdeeld, zoals ik wil dat ze worden verdeeld, in overeenstemming met 
het Islamitisch recht.  

Ik benoem bij deze (naam)…………………………….…., wonende te (woonplaats)……………………………...…, 
en (naam)…………………………….…., wonende te (woonplaats)……………………………...…, om deze en andere 
noodzakelijke bepalingen voor mijn Islamitische begrafenis uit te voeren naar gelang van de Islamitische 
wet- en regelgeving. Ik heb aan mijn getuigen medegedeeld waar zij mijn wilsbeschikking kunnen vinden 
indien ik kom te overlijden.  

In het geval hij/zij niet wil of er niet toe in staat is, stel ik (naam)……………..…… en (naam)….......................... aan.    

Mocht hij/zij niet willen of niet kunnen, dan stel ik de leider van de plaatselijke moslimgemeenschap van mijn 
woonplaats aan om mijn begrafenis te regelen en uit te voeren. Mijn uitvaartverzekering heb ik afgesloten bij 
(naam)……………………… en mijn polisnummer van de verzekering is……………………………..  

Ik bepaal dat er absoluut geen niet-islamitische zaken bij mijn dood zich mogen voordoen, noch met mijn 
lichaam. Mijn voorkeur voor uitvaartorganisatie gaat naar Al Firdaus Uitvaartzorg. Voor de recente 
contactgegevens verzoek ik u om informatie in te winnen via www.alfirdaus.nl  

Als getuige heb ik mijn handtekening voor het aanzien van mijn getuigen gezet en bezegeld op 
…………......(datum),  

________________________________        _________________________________  

wettelijke naam     moslimnaam, als anders  

Handtekening erflater:  


