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Voorwoord
Het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling (KCRO) richt zich op de rol van religie bij
maatschappelijke veranderingen. Een aantal non-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties1 meent
dat kennis over die – soms ambivalente – rol onontbeerlijk is om hun missie te kunnen uitvoeren.
Jaarlijks kiest het KCRO één of enkele thema’s om zijn kennis te verbreden, te verdiepen en te
verspreiden. De wisselwerking tussen praktijk en ervaring enerzijds en wetenschap anderzijds is
daarbij van grote waarde.
Het thema ‘islamitisch financieren’ is al in 2011 genoemd. De directe aanleiding was de financiële en
de economische crisis. De vraag was of de onderscheiden religieuze tradities antwoorden hebben op
die crises. We dachten daarbij ten eerste aan religieus geïnspireerde kritiek op de ‘financiële en
economische orde’, inclusief mensbeeld en waarden. Maar deze kritiek zou ook in aanleg gestalte
moeten krijgen in praktijken. Daarom dachten we ook aan religieus geïnspireerde alternatieven. Beide
kwamen min of meer samen in het thema ‘islamitisch financieren’. Voorbeelden uit andere religieuze
tradities belichtten vooral de kritische functie, beperkten zich tot de directe leefwereld van de
individuele gelovigen of waren te zeer deel van de bestaande orde.
Op 9 februari 2012 organiseerde KCRO samen met het Institute of Social Studies (ISS) en Islamic
Relief Nederland een conferentie over Islamic Development Finance , Hierin werd de betekenis van
islamitisch financieren vanuit het perspectief van armoede en ontwikkeling benaderd. Op deze
conferentie werd duidelijk dat islamitisch financieren en duurzame ontwikkeling, zeker de sociale
dimensie, meer met elkaar gemeen hebben dan vermoed. Tijdens deze conferentie werd het boek
Religion and Development. Ways of Transforming the World van prof. dr. Gerrie ter Haar
gepresenteerd. De conferentie was de directe aanleiding om deze verkenning naar islamitisch
financieren uit te (laten) voeren.
Deze verkenning sluit ook aan bij de activiteiten van het programma Werken aan de Wereld van
Stichting Oikos. Oikos organiseerde op 24 november 2012 de conferentie De Toekomst Die Wij Willen
begint NU2. Hierin stond de maatschappelijke transitie naar een eerlijke en duurzame toekomst
centraal. In een van de improvisatiestudio’s was aandacht voor de rol van de financiële sector en ook
expliciet het islamitische perspectief. Rachida Talal-Azimi, PhD onderzoekster aan de Universiteit
Nijmegen op gebied van islamitisch financieren en tevens financieel researcher bij de Rabobank,
verzorgde een korte presentatie over islamitisch financieren.
Om een echt duurzame samenleving te verwezenlijken, is een fundamentele verandering nodig van onze economie
en maatschappij. Maar de toekomst is niet zo makkelijk te sturen. Het vraagt om gezamenlijk experimenteren door
burgers, organisaties, bedrijven en overheden op alle niveaus. Gebruik maken van de energie in de samenleving.
Prikkelen met inspirerende vergezichten. Aansluiten op bestaande verlangens en zorgen. En onderling afstemmen
zonder krampachtige eenstemmigheid. Kortom: maatschappelijke improvisatie.

Anne Marieke Schwencke heeft deze verkenning uitgevoerd. Zij heeft een achtergrond in de wereld
van duurzaamheid. Momenteel houdt zij zich onder andere bezig met energievraagstukken en de rol
die burgers in de energietransitie spelen. Daarnaast is ze betrokken bij alternatieve
financieringssystemen, onder andere als medeorganisator van TEDxLeiden. In 2008 heeft ze een
studie religiewetenschappen met specialisatie Islam afgerond. Daarna heeft zij zich aan de
universiteit Leiden gericht op de internationale islamitische milieubeweging. Haar onderzoek
Globalized EcoIslam 2012 werd gefinancierd door het Leids Universitair Fonds en is online
gepubliceerd. Tijdens dat onderzoek ontdekte zij dat er interessante raakvlakken bestaan tussen de
islamitische financiële wereld en duurzame ontwikkeling. We zijn haar bijzonder erkentelijk dat ze
1
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deze uitdaging is aangegaan. Ze heeft meer tijd en denkkracht in deze verkenning gestoken dan
waartoe ze contractueel verplicht was.
Deze verkenning begeeft zich in de ruimte tussen drie verschillende werelden: de financiële wereld, de
wereld van een sociale en duurzame transitie en een veelzijdige islamitische wereld. Elke wereld heeft
een eigen taalveld, eigen begrippen en ook eigen netwerken. De verkenning is gebaseerd op
interviews met mensen uit deze werelden en op (mede door hen) aangereikte literatuur. Ze heeft niet
het karakter van een afgeronde studie, maar brengt wel raakvlakken in beeld, signaleert kansen en
risico’s en misschien ook wel dilemma’s.
We zijn benieuwd naar de reacties op deze verkenning. We zullen deze in conceptvorm eerst
voorleggen aan een kleine kring van deskundigen, vooral mensen die in een eerdere fase een inbreng
hebben gehad. Aannemende dat de hoofdlijn van het betoog stand houdt (zie de samenvatting), zullen
het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling en het Platform DSE daarna bezien hoe deze verkenning
kan worden ingebracht in de diverse gremia, zoals Economy Transformers, het Sustainable Finance
Lab en Islamic Finance International.

Utrecht, augustus 2013
David L. Renkema
Coördinator Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling
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1 Inleiding: Islamitisch financieren als duurzaam alternatief?
Na de crash van ons Westerse financiële stelsel wordt het wellicht eens tijd om om ons heen te kijken naar
andere vormen van bankieren. Wereldwijd zijn er diverse alternatieven voorhanden, een daarvan is het
Islamitisch bankieren. Oftewel bankieren volgens de wetten van de sharia.
(Tegenlicht Allah, Vrouwen en de Bank, 2008)

Islamitisch financieren als duurzaam alternatief? Kan het islamitisch financiële stelsel mogelijk een
bijdrage leveren aan een sociale, ecologische en economisch duurzame samenleving?

1.1

Let’s Bank the Muslim Way?

In 2011 zien we een vrouw deelnemen aan een van de manifestaties van Occupy Wallstreet in London.
Ze heeft een poster in handen: Let’s Bank the Muslim Way?
De gevolgen van de financiële crisis beginnen zich in deze tijd in volle omvang af te tekenen en onder
brede lagen van de bevolking bestond grote frustratie over de manier waarop de financiële sector was
ontspoord. In London en New York ging men massaal de straat op en deze vrouw is er één van.
De grote vraag was en is: als het bestaande financiële systeem niet meer werkt, hoe moet het dan wel?
Debat over de vraag waarom het mis is gegaan, gaat naadloos over in vragen naar alternatieven: hoe
dan wel? Daarbij worden ingrijpende voorstellen niet geschuwd. De spelregels moeten misschien wel
radicaal anders.
De Britse actievoerder lijkt te suggereren dat ‘islamitisch bankieren’ (the Muslim Way) een oplossing
kan bieden. Ze zet er wel een vraagteken bij: ze weet het kennelijk niet zeker. Ook is niet te zien wat
ze daar dan van verwacht. Ze roept alleen op om eens wat beter die kant op te kijken. Ze is de enige
niet: van het Vaticaan3, de Wereldbank4 en het IMF5 tot onze eigen Herman Wijffels zien we een
Lorenzo Totatro, “Vatican says Islamic Finance May help Western Banks in Crisis”, in: Bloomberg, 4 maart 2009. “The Vatican said banks
should look at the rules of Islamic finance to restore confidence amongst their clients at a time of global economic crisis. “The ethical
principles on which Islamic finance is based may bring banks closer to their clients and to the true spirit which should mark every financial
3
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vergelijkbare interesse in het islamitische bankieren en financieren. Dat maakt op z’n minst
nieuwsgierig, want wat is islamitisch financieren eigenlijk? En waarom zou dat een interessant
alternatief bieden voor het huidige financiële systeem? Wat zou het kunnen bijdragen?
In deze verkenning gaan we ons bezig houden met deze vragen. We gaan nog een stapje verder door
het islamitische systeem te benaderen vanuit het perspectief van ‘duurzaamheid’. In het denken over
de inrichting van onze samenlevingen is dit één van de richtinggevende kaders geworden. Een betere
samenleving is een ‘duurzame samenleving’6. We stellen onszelf de volgende vraag:
Zou een op islamitische leest geschoeid financieel systeem een bijdrage kunnen leveren aan een
sociale, ecologische en economisch duurzame samenleving? Islamitisch financieren als duurzaam
alternatief?
Dat is een spannende vraag die meerdere denkwerelden bij elkaar brengt. Wat het één met het ander te
maken heeft, is niet meteen evident. Want: hebben islamitisch financieren en duurzaamheid eigenlijk
wel iets met elkaar te maken? “Nee”, stelt een van de geraadpleegde experts.. “Ik zie geen directe
relaties tussen islamitisch bankieren en het thema duurzaamheid”7. “Ja”, stelt de ander: “Ze hebben
alles met elkaar te maken: islamitisch bankieren is duurzaam bankieren”8. Kortom: het onderwerp dat
we hier aan de orde gaan stellen, behoeft wel enige inleiding.
Die begint bij de vraag wat islamitisch financieren eigenlijk is9. Het gaat niet om de financiële sector
van moslimlanden zoals vaak wordt gedacht. Ook in moslimlanden is ‘gewoon’ bankieren nog steeds
de norm. Met de term ‘islamitisch financieren’ doelen we op een theoretisch systeem en een in de
praktijk bestaande, snel groeiende nichesector. Beide zijn niet aan specifieke regio’s gebonden. Het
systeem is geënt op een aantal fundamentele kernprincipes die ontleend zijn aan de Islam maar daar in
feite los van staan. Het gaat om een stelsel waarin:
- rente, speculatie en transacties met ondoorzichtige risico’s verboden zijn;
- investeringen aan strakke ‘ethische’ voorwaarden gebonden zijn;
- participatieve financieringsvormen en risicodeling de voorkeur hebben boven (rentedragende)
schuldfinancieringen.
Dit systeem wordt inmiddels op meerdere plekken in de wereld op significante schaal toegepast. Het is
een jonge, kleine en snel groeiende nichemarkt die al geruime tijd de aandacht trekt van
gerenommeerde financiële instellingen, zoals de Wereldbank, het IMF en Standard & Poors. Sinds het
ontstaan in de jaren ‘70 is deze niche aan een gestage opmars bezig. In 2012 staat er ongeveer één
biljoen dollar aan sharia compliant kapitaal uit bij (islamitische) banken of fondsen. Ter vergelijking:
sociale en duurzame investeringen zijn 13,6 biljoen dollar waard10.

service,” … “the great religions have always had a common attention to the human dimension of the economy.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aOsOLE8uiNOg
4
Mahmoud Mohieldin, World Bank Institute: http://blogs.worldbank.org/growth/what-can-we-learn-islamic-finance. Zie verder hoofdstuk
over Financiële crisis en stabiliteit 4.
5
Rogoff, K. 2011. “Global Imbalances without Tears.” Project Syndicate, March, http://www.projectsyndicate.org/commentary/rogoff78/English. Geciteerd door Mohieldin.
6
Stichting Oikos, Programma Werken aan de Wereld: “Oikos pleit voor een radicale koerswending in het werken aan duurzame
ontwikkeling. De wereldwijde crisis laat ons duidelijk zien dat we nu eindelijk eens ons economisch reilen en zeilen tegen het licht moeten
houden. Door deze recente ontwikkelingen zien steeds meer mensen de noodzaak in van forse veranderingen in de richting van meer
gerechtigheid en duurzaamheid”. Zie ook: Hoogenhuis (2012).
Sustainable Finance Lab (SFL) is een kritische denktank die zich in SFL inzet “voor een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële
sector: een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te
putten”. Platform Duurzame en Solidaire Economie: “Het PDSE zet zich in voor een stabiele, gelijkwaardige en rechtvaardige economie
waar het menselijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het natuurlijk vermogen van de aarde in balans zijn”.
7
Willem Wolters, auteur van Islamitisch Financieren, Tussen Principes en Realiteit (2012) in email correspondentie.
8
Noerdien Chalhi, schrijver over Islamitisch financieren op WijBlijvenHier en oprichter van de web portal islamic-finance.startpagina.nl.
9
Zie hoofdstuk 2.
10
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Het begrip duurzaamheid vraagt ook om enige toelichting. We gaan hier uit van een brede gangbare
omschrijving, namelijk dat duurzaamheid verwijst naar de sociale, ecologische en economische
randvoorwaarden voor een evenwichtige, op lange termijn houdbare maatschappelijke ontwikkeling11.
Meestal onderscheidt men drie dimensies: sociale, ecologische en economische duurzaamheid, oftewel
Triple P: people, planet en profit of prosperity. Het begrip omvat daarmee naar een pallet aan actuele
maatschappelijke vraagstukken, zoals:
- armoedebestrijding, mensenrechten, arbeidsomstandigheden (sociale duurzaamheid)
- energie, klimaat, ontbossing, vervuiling, natuurbeheer (ecologische duurzaamheid)
- economische groei, welvaart, welzijn en stabiliteit, handel en ondernemen (economische
duurzaamheid).
Stel dat we een systeem met een vergelijkbare set spelregels als het islamitische systeem op grote
schaal zouden gaan invoeren. Wat zou er dan gebeuren? Zouden we hiermee een nieuwe financiële
crisis voorkomen? Wordt onze economie stabieler? Onze samenleving socialer? Ecologisch
duurzamer? Houden we hierdoor meer vruchtbaar land, frisse lucht en grondstoffen over voor
toekomstige generaties? In andere woorden kan dit systeem bijdragen aan een sociaal, ecologisch en
economisch duurzame samenleving?
1.2

Nederland: interesse en expertise

Ervaringen uit de islamitische financiële wereld dringen maar mondjesmaat door in Nederland. Dat
betekent niet dat er geen interesse bestaat. In 2011 besteedde VPRO Tegenlicht aandacht aan Allah,
Vrouwen en de bank12. In dat zelfde jaar vroeg ook Herman Wijffels van het Sustainable Finance Lab
aandacht voor de lessen uit deze wereld, in het bijzonder de “participatieve constructies zoals die in
het islamitische bankieren gebruikelijk zijn”13. In juni 2013 kopt de Volkrant: ‘Banken kunnen leren
van de Islam’14. We zien een vergelijkbare interesse bij andere platforms waar creatieve economen en
duurzame denkers elkaar ontmoeten15.
Wat opvalt is dat het vaak blijft bij de constatering dat het interessant zou zijn om het islamitische
model eens nader te bestuderen. Het komt dan echter niet tot een concrete uitwerking of verdieping.
Die bal willen we in deze verkenning oppakken.
Het ontbreekt in Nederland ook niet aan expertise. Integendeel zelfs: er blijkt een opvallend groot
aantal Islamic Finance experts werkzaam te zijn in dit land. Ze doen onderzoek aan de universiteiten,
werken bij banken, de Belastingdienst, internationale accountant- en advocatenkantoren aan de
Amsterdamse Zuidas of zijn er vanuit eigen interesse actief mee bezig16. Veel van hen waren actief
betrokken bij een onderzoek naar de haalbaarheid van een islamitische halal hypotheek (2006-2008)
en het toelaten van islamitische banken. Er is zelfs gesproken over het opzetten van een Islamic
‘Duurzaamheid’ is een complex begrip. Toch weet iedereen grofweg wat ermee wordt aangeduid. Het verwijst naar de hiergenoemde
maatschappelijke vraagstukken. Evenwichtig betekent: niet schadelijk voor mens en milieu en op langere termijn houdbaar. We sluiten hier
aan bij de Brundtland definitie: Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (World Commission for Environment and Development,
Our Common Future, 1987). Voor een overzicht van diverse interpretaties zie bijvoorbeeld: Dryzek (2005) en Duurzaamheidsverkenningen
(PBL 2009), Van Egmond en De Vries (2011).
12
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2010-2011/the-future-of-finance/allah-vrouwen-en-de-bank.html
13
Prof.dr. Herman Wijffels, Sustainable Finance Lab, Naar een dienstbare financiële sector, 3 oktober 2011 (19 minuten). Transcript:
“Moeten er voor de financiering van ondernemingen niet andere financieringsvormen dan verhandelbare aandelen worden ontwikkeld?
Bijvoorbeeld vormen die lijken op wat in het islamitische bankieren - zonder rente - gebruikelijk is ….waarin participatieachtige
[constructies] gewoon worden. Zou dat de stabiliteit van aandeelhouderschap niet verbeteren en de vluchtigheid afbouwen en daardoor ook
de governance ten goede komen?”
http://131.211.194.110/site1/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=da819f76456a4217af037e1980e518c7
14
Aanleiding vormt de komst van Celia de Anca, een Spaanse expert op gebied van islamitisch financieren. Ze verzorgt een gastlezing aan
de Universiteit Leiden op 20 juni en een presentatie op de Internationale conferentie over Complementary Currencies op 21 juni. Voor het
artikel zie: http://hum.leidenuniv.nl/lucis/lucis-in-de-media/celia-de-anca-in-de-volkskrant.html.
15
Oikos conferentie 24 november 2012 De Toekomst die Wij Willen (sessie ‘Geld draait de wereld door, naar een verantwoord geldstelsel’)
met aandacht voor islamitisch bankieren. Economy Transformers, in ONS Geldsysteem (2012) wordt islamitisch bankieren genoemd als een
“mogelijke oplossingsrichting uit de crisis”.
16
Zie bijlage Interviews (geen uitputtende lijst).
11
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Finance Expertise Centrum. Wouter Bos, destijds minister van Financiën, De Nederlandse Bank
(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waren daar actief bij betrokken. Door de financiële
crisis en de politieke situatie is dit centrum er niet gekomen17.
Op dit moment ontmoeten duurzaamheidspecialisten en Islamic finance experts elkaar zelden. Ze
bewegen zich in gescheiden circuits. Deze verkenning is ook een poging om deze werelden met elkaar
in te verbinden.
1.3

Relevantie: Islamitisch financieren als serieus alternatief?

Is het zinvol om nauwkeuriger en serieuzer te kijken naar de (on)mogelijkheden van het islamitisch
financieren? Wij denken van wel, “al was het alleen maar omdat het een van weinige georganiseerde
systemen voor alternatieve financieringsvormen is”. Zo stelt Ibrahim Warde, een Amerikaanse
hoogleraar International Business en expert op het gebied van islamitisch financieren18. Hij ziet een
duidelijke kentering in de houding waarmee de islamitische sector benaderd wordt. Vóór de crisis
schoof de conventionele sector de islamitische sector als irrelevant terzijde. Het idee dat er überhaupt
een alternatief nodig was vond men ‘bizar’: het ging toch immers jarenlang uitzonderlijk goed?
Daarnaast wees men er op dat islamitisch financieren helemaal niet zo anders was: het was
conventioneel financieren met een islamitisch jasje. Het was bovendien duurder en daardoor
inefficiënt omdat er extra controle en toezicht nodig zijn. Daarnaast verhield het religieuze aspect zich
slecht met het beeld dat de financiële wereld bij uitstek een seculier domein was. Al deze
kanttekeningen zijn ook nu nog te maken. Het algehele beeld is echter wel veranderd, stelt Warde vast.
Het idee dat alles goed is, zoals het is, is sinds de crash niet meer houdbaar. Het “inherente
conservatisme en de preoccupatie met ethiek” van het islamitische model wordt nu juist gewaardeerd”,
constateert hij. “De hele structuur van de financiële industrie bevoordeelde roekeloosheid en
kortetermijndenken, dat de impact van innovaties op de economie en de maatschappij buiten
beschouwing liet”. De islamitische benadering stelt daar – in ieder geval in theorie – een financieel
behoedzame of conservatieve en ethische benadering tegenover. Islamitisch financieren wordt volgens
Warde dan ook steeds meer als een aantrekkelijk, geloofwaardig, legitiem en levensvatbaar alternatief
gezien.
Islamic finance stood apart in still asking age-old questions about the dangers of making money with
money, the need to thether finance to the real economy and more general questions of ethics and
19
morality .

In deze verkenning proberen we een beter beeld te vormen van dit alternatief.

17

Zie bijlage.
Ibrahim Warde, zie hoofdstuk 2.
19
Warde (2012), 26.
18
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1.4

Inhoud: doel, aanpak, doelgroep

Het vertrekpunt van deze verkenning is de vraag of en op welke manier een islamitisch financieel
stelsel kan bijdragen aan de ontwikkeling van een sociale en ecologische duurzame samenleving.
We hebben de vraag voorgelegd aan een aantal Nederlandse (en buitenlandse) specialisten op het
gebied van islamitisch financieren en duurzaamheid en hebben literatuuronderzoek verricht20.
We belichten de vraagstelling vanuit drie thematische invalshoeken:
1. Sociaal verantwoord, duurzaam of ethisch investeren
2. Financiële stabiliteit (of duurzaamheid)
3. Rente, geldsystemen en duurzaamheid
We claimen niet dat hiermee het volledige terrein in kaart is gebracht. Dit zijn de thema’s die na een
eerste verkenning van de literatuur en uit de gesprekken met experts als meest prominent naar voren
kwamen.
Sociaal verantwoord en islamitisch financieren zijn beide snel groeiende niches. Ze trekken nu nog
twee verschillende doelgroepen aan. Het zijn echter “twee zijden van een medaille”, stelt een specialist
van zowel islamitisch als duurzaam financieren. Wat bedoelt hij daarmee? Hoe verhouden deze niche
markten zich tot elkaar? De eerste tekenen van een toenadering zijn al zichtbaar. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit het feit dat er een Dow Jones Islamic Market Sustainability Index bestaat. Deze volgt
de aandelenmarkt van sharia compliant én duurzame ondernemingen.
Men beweert dat de islamitische financiële sector veerkrachtiger en robuuster, ofwel in economische
zin duurzamer is gebleken in de crisis. Wat is daarvan waar? Welke factoren dragen daar aan bij?
Welke lessen zijn hieruit te trekken?
Rentevrije financiële modellen worden ook elders onderzocht en ontwikkeld. Het Nederlandse STRO
houdt zich al jaren bezig met rentevrije alternatieven. De Zweedse JAK bank is een vaak genoemd
voorbeeld van rentevrij bankieren. Deze is onderdeel van een stroming die de fundamenten van het
geldstelsel ter discussie stelt. Interessant is dat deze stroming daarbij een expliciete verbinding maakt
met het thema duurzaamheid. Ons geldstelsel is niet stabiel en ook in sociale en ecologische zin niet
duurzaam, claimen zij. Juist in deze kringen bestaat veel interesse in het ‘rentevrije’ islamitisch
20

Zie bijlage interviews en literatuurlijst.
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financieren. “Vandaag de dag herinnert alleen de Islam mensen er nog aan dat rente een probleem van
rechtvaardigheid is, of als het ware zelf een onrechtvaardigheid is”, stelt Bernard Lietaer in zijn boek
Geld en Duurzaamheid (2012). Lietaer is een van de vertegenwoordigers van deze stroming. Het
islamitische systeem is mogelijk het eerste en enige rentevrije systeem dat op grote schaal in de
praktijk wordt toegepast. Hoe verhouden de inzichten, ervaringen en diverse oplossingsrichtingen zich
tot elkaar? Welke lessen zijn te leren?
Ter verdieping staan we ook stil bij een trend naar een meer ethische invulling van de islamitisch
financiële sector, die volgens sommigen is losgezongen van de oorspronkelijke ‘bedoelingen’. Ook
kijken we wat er in Nederland op gebied van islamitisch financieren gebeurt.
Dit paper is bedoelt als een ‘verkenning van het terrein’. Het heeft de status van een basisdocument.
De bedoeling is om de afzonderlijke hoofdstukken te bewerken tot op zichzelf staande artikelen, zodat
ze specifieker op een bepaalde doelgroep kunnen worden toegespitst. Mogelijk kan vanuit het gehele
document een afzonderlijke publicatie ontstaan.
De doelgroep die we voor ogen hebben is breed. We schrijven dit verhaal voor iedereen die kritisch
nadenkt over onze samenleving en een positieve bijdrage wil leveren aan de toekomstige
ontwikkeling. We veronderstellen geen kennis van islamitisch financieren, duurzaamheid en de
financiële sector. Wel een open geest en bereidheid om kennis te nemen van de verschillende werelden
die achter deze vraagstelling liggen.
Deze zoektocht naar de raakvlakken tussen ‘islamitisch financieren en duurzaamheid’ brengt ons in
aanraking met heel verschillende werelden:
- de wereld van de economen en de Wall Street Bankers met zijn financiële wizzkids;
- de wereld van duurzaamheidsspecialisten, ethici en moraalfilosofen;
- de wereld van de islamitische economen, theologen en shariageleerden.
Elke wereld heeft zijn eigen jargon en logica. Het gaat om equity, securisatie, fractional reserve
banking, assets en liabilities., Om riba en gharar en fiqh al-mu’amalat. En om SRI, ESG en
ecologische voetafdrukken. Het begrip equity is misschien nog wel de mooiste illustratie van een
kruising van werelden. Waar het in de moraalfilosofie duidt op ‘rechtvaardigheid’, duidt het in de
financiële wereld op ‘vermogensbeheer’ of ‘eigen vermogen’. In de wereld van islamitisch financieren
komen deze twee betekenissen samen. Het ideaal – althans zo beweren sommigen – is equity based én
rechtvaardig’: Doubled Equity dus. Dat niet iedereen het daar mee eens is, zullen we in de verkenning
zien.
De hoofdonderzoeker heeft een achtergrond in de wereld van duurzaamheid. SRI, ESG en ecologische
voetafdrukken zijn bekend termen, fractional reserve banking is nieuw. Ze heeft kennis van
islamitische denksystemen vanuit eerder onderzoek naar islamitische milieudenkers. Ze is ondersteund
door het Kenniscentrum voor Religie en Ontwikkeling en de experts die ze heeft benaderd in het kader
van het onderzoek. “Het voelt soms als Alice in Wonderland. Elke keer als je het denkt te begrijpen,
blijkt het toch net weer anders te zijn”, merkte ze gaandeweg het onderzoek op. Deze complexiteit
mag de poging om al ‘improviserend’ een weg te vinden niet in de weg staan. We durven de uitdaging
wel aan en beroepen ons op de stelling: change is too important to leave to the experts.
We hopen dat de specialisten de bal oppakken en vanuit hun expertise willen bijdragen aan verdere
verdieping.
1.5

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 begint met een korte omschrijving van Islamic Finance: waar hebben we het over?
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In hoofdstuk 3 kijken we hoe de Islamic Finance sector zich verhoudt tot sociaal verantwoord of
‘ethisch’ financieren. De stelling is: islamitisch financieren is een vorm van ethisch financieren.
In hoofdstuk 4 dringen we door tot het hart van het financiële stelsel. We vragen ons af wat het effect
is van die fundamenteel andere spelregels en staan stil bij de vraag of het islamitische stelsel mogelijk
stabieler is (of ‘economisch duurzamer’). Dit is een lastig hoofdstuk, omdat het specialistische
economische kennis vereist. We verkennen dit terrein vanuit het perspectief van een relatieve leek.
Vervolgens staan we in hoofdstuk 5 stil bij ‘andere’ ‘alternatieve’ financiële systemen en stellen we de
vraag hoe deze zich tot het islamitische alternatief verhouden. We kijken hier gerichter naar
alternatieve geldsystemen en rentevrij bankieren, zoals voorgesteld door bijvoorbeeld Bernard Lietaer.
De ‘ethische lijn’ verkennen we in hoofdstuk 6. We zien dat ‘duurzame’ en ‘islamitische' economische
ontwikkeling volgens sommigen sterk in elkaar verlengde liggen. En we maken kennis met een jong
vakgebied: de ‘islamitische economie’. Dit streeft naar een ethische inbedding van de islamitische
financiële sector in een islamitisch waardensysteem. We zien dat de stelling van de Nederlandse
econoom Arjo Klamer ruim bijval vindt: “De nieuwe economie is een waardeneconomie” 21 .
In het laatste hoofdstuk verplaatsen we ons naar Nederland. Wat is er op het terrein van islamitisch
financieren al gebeurd, wie waren en zijn daar bij betrokken? Welke betekenis kan islamitisch
financieren hebben voor verduurzaming in Nederland? Welke partijen zouden de bal kunnen en willen
oppakken om de lijnen die hier verkend zijn, verder uit te werken?

Klamer, A., ‘Het wordt Tijd voor een Waardeneconomie’ in De Republikein. http://www.klamer.nl/articles/europe/republic.php. Artikel
over Arjo Klamer: ‘Van Schaarste naar Overvloed’ in ODE Magazine August 2012. http://odenow.nl/van_schaarste_naarovervloed/.
21
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2 In vogelvlucht: islamitisch financieren
Wat is islamitisch financieren eigenlijk? In dit hoofdstuk schetsen we een aantal hoofdlijnen.

(Kuala Lumpur: centrum voor Islamic Finance)

2.1

Theorie: de kernprincipes

Het islamitische financiële stelsel is gestoeld op de volgende kernprincipes:
1. een verbod op rente (riba)
2. een verbod op speculatie/gokken (maysir)
3. een verbod op het nemen van vermijdbare risico’s en ondoorzichtige contracten (gharar)
4. een verbod op investeringen die strijdig zijn met de islamitische leer (zoals wapenhandel,
alcohol, tabak, casino’s, varkensvlees).
Dit betekent onder andere:
5. een voorkeur voor financiering op basis van risicodeling en participatie22
6. een terughoudende houding ten aanzien van financiering op basis van (renteloze) leningen
7. alleen transacties van reële goederen en diensten is toegestaan
De principes zijn ontleend aan de islamitische bronnen (Koran, Hadith), het rechtssysteem (sharia), de
daaraan ontleende jurisprudentie (fiqh) en het islamitische waardenstelsel. Dit omvat ook nog
specificaties over zaken als eigendomsrechten en contractrecht23.
Het islamitische systeem stelt een aantal scherpe randvoorwaarden. Daarbinnen is de financiële sector
vervolgens vrij om te bewegen. Het verbod op rente is het meest bekend. Dit heeft ingrijpende en
vergaande consequenties voor de structuur van banken, financieringen van ondernemingen, en
toegestane financieringsproducten. Rente is daarnaast één van de belangrijkste variabelen en
sturingsmechanismen voor economische ontwikkeling. Dit bespreken we in de volgende
hoofdstukken.
Financiële transacties moeten betrekking hebben op reële goederen of diensten. Daarnaast worden er
hoge eisen gesteld aan de transparantie van contracten; object, prijs en termijn moeten duidelijk
omschreven zijn om vermijdbare onzekerheden te voorkomen. Dit sluit ingewikkelde financiële
producten zoals derivaten, credit default swaps, uit. Ook handel in goederen die nog niet bestaan

22
23

Gangbare Engelse term: Profit and Loss sharing (PLS)
Voor meer gedetailleerde Nederlandstalige toelichtingen, zie bijvoorbeeld Visser 2010, Wolters 2012.
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(zogenaamde futures)24, valutahandel (voor speculatieve doeleinden), hedgefondsen25 en ‘geld met
geld maken’ is niet toegestaan. Geld is een middel en geen reëel goed met intrinsieke waarde waarmee
gehandeld kan worden.
Het islamitische financiële stelsel is gebaseerd op het islamitische rechtstelsel, in het bijzonder het
gedeelte over commerciële, financiële, economische en handelstransacties. Dit is primair het terrein
van speciaal daartoe opgeleide islamitische rechtsgeleerden. Alleen gezaghebbende geleerden zijn
bevoegd om nieuwe ethische rechtsregels te herleiden uit de primaire bronnen volgens een
welomschreven methodologie (usul al-fiqh). Zij spelen een actieve rol in het toetsen van nieuwe
financiële producten in de verplichte besturen (sharia board) van islamitisch financiële instellingen.
Ze onderzoeken – vaak in nauwe samenwerking met sectorspecialisten - wat wel of niet is toegestaan,
of hoe bepaalde voorschriften geïnterpreteerd kunnen worden. Een van de oudste debatten gaat over
wat nu precies onder het verbod op riba valt26. Het is mogelijk dat in Maleisië bepaalde constructies
zijn toegestaan die in de Golfstaten zijn verboden27.
Islamitisch financieren is daarnaast ook onderwerp van een academisch vakgebied: de islamitische
economie. Islamitische economen onderzoeken de implicaties van specifieke rechtsregels en
grondwaarden zoals sociale rechtvaardigheid binnen het sociaal-economische domein. Dit zijn meestal
geen traditionele rechtsgeleerden. We staan daar later uitgebreider bij stil.
2.2

Opkomst van de commerciële islamitische financiële sector

Islamitisch financieren is meer dan een theoretisch systeem. In de afgelopen twintig jaar is een
wereldwijd opererende islamitische financiële sector ontstaan, een industrie ter waarde van bijna 1
biljoen dollar, circa 1% van de mondiale financiële markt28. Deze betreft voornamelijk bancaire activa
(zie figuur). Ter vergelijking: in 2012 is 13,6 biljoen dollar duurzaam belegd; ongeveer 20% van het
mondiale totale belegde vermogen (assets)29.

24

Met uitzondering van een aantal categorieën en situaties in de landbouw.
Onder voorwaarden zijn specifieke constructies weer wel toegestaan. Zie bijvoorbeeld Omar Salah 2010.
26
Zie onder andere: Talal, Salah, Visser (2007), Wolters (2009), en andere boeken over Islamic Finance.
27
Dit is onderwerp van de PhD studie van Rachida Talal-Azimi aan de Universiteit Nijmegen.
28
Mohieldin 2012, op basis van gegevens Deutsche Bank 2011 International Islamic Financial Markets database en Ernst & Young 2011.
Dit betreft ‘financial assets’, waarvan merendeel bancaire activa. Zie ook de figuur. Celia de Anca (2013) gaat uit van een aandeel van 2%
van de totale bancaire activa.
29
GSIA, Global Sustainable Investment Alliance, 2012 Global Sustainable Investment Review, 2013.
25
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Hoewel nog klein, wordt deze snelgroeiende niche (met 15-20% per jaar) bijzonder serieus genomen.
Ratingbureau Standard & Poor (S&P)30 en accountancybedrijf Ernst &Young31 brengen jaarlijks
rapportages uit om de ontwikkelingen in de sector te volgen. Op de aandelenmarkt is de
koersontwikkeling van beursgenoteerde bedrijven te volgen via de Dow Jones Islamic Finance Index32
of de FTSE Sharia Index33. Er is sprake van een bloeiende handel op toonaangevende beurzen in
London, Parijs, New York, het Midden-Oosten en Azië.
De eerste islamitische banken ontstonden in de jaren ‘50 in Pakistan en in de jaren ‘60 in Egypte. Dit
waren rentevrije spaar- en kredietbanken op coöperatieve basis voor lokale gemeenschappen. De
oudste commerciële bank is de Dubai Islamic Bank uit 1976. De Islamic Development Bank werd een
jaar later, in 1977, opgericht als eerste internationale islamitische financiële instelling. Sinds die tijd
zijn er meerdere banken opgericht in het Midden-Oosten, Zuid -Azië en Europa34.
Het is belangrijk om te beseffen dat islamitisch financieren ook in moslimlanden een niche is en geen
gangbare praktijk. Het merendeel van de financiële transacties verloopt volledig conventioneel. In
Saudi-Arabië voldoet echter inmiddels ruim 35% van het bancaire kapitaal aan islamitische normen35.
Men verwacht dat dit percentage verder zal toenemen36. De laatste jaren is de sector vooral in Maleisië
sterk gegroeid. De totale omvang van de sector is in Maleisië circa 14%. In Indonesië is deze omvang
nog beperkt (ca 1- 1,5%). In Noord-Afrika, in landen zoals Tunesië, Egypte, Marokko, bestaat vrijwel
geen Islamic finance sector, al neemt de interesse sinds de Arabische Lente duidelijk toe.

Islamitisch financieren is niet alleen voorbehouden aan moslimlanden of moslims. In Engeland is een
sterke Islamic Finance sector ontstaan, mede door actieve steun van de Britse overheid die hier
economische kansen zag liggen. Inmiddels zijn financiële producten beschikbaar in meer dan 70
landen37. In Maleisië maken ook veel niet-moslims gebruik van islamitische financiële producten en
diensten38.
30

S&P, Islamic Finance Outlook, 2011.
Ernst&Young, A Brave New World of Sustainable Growth, Report 2011-2012, The World Islamic Banking Competititeveness Report,
2012
32
Dow Jones Islamic Market™ Indices: http://www.djindexes.com/islamicmarket/
33
FTSE Sharia UK Index, http://www.ftse.com/About_Us/index.jsp
34
Voor historische beschrijving zie Wolters, Visser.
35
Ernst&Young 2012
36
Mohieldin 2012.
37
Mohieldin 2012.
38
Volgens Chalhi wordt 80% van beleggingsproducten in Maleisië verkocht aan niet-moslims.
31
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Professionaliseringsslag
De sector is nog jong en volop in ontwikkeling. Veel aandacht gaat uit naar professionalisering,
waarbij vooral het kennisniveau van de sharia boards, de religieuze toezichthouders van financiële
instellingen, zorgen baart. Elke instelling is verplicht om een sharia board te installeren en het aantal
experts is wereldwijd beperkt. Op diverse plekken in de wereld worden mensen opgeleid die zowel
kennis van de islamitische rechtsbeginselen en jurisprudentie hebben, als van financiële markten en
monetaire economie. Daarnaast is er veel aandacht voor standaardisering van de sharia compliance
criteria en het verbeteren van het toezicht op islamitische financiële instellingen. Internationaal wordt
dit gecoördineerd door instanties zoals de Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance
Institutions (AAOIFI)39 en de Islamic Financial Services Board (ISFB).40
2.3

Diverse kenniscentra coördineren onderzoek op academisch niveau, zoals het International Centre For
Education In Islamic Finance (INCEIF) in Maleisië 41, de International Shari’ah Research Academy
for Islamic Finance (ISRA)42, het Harvard Finance Project43 in de Verenigde Staten, het Oxford
Institute of Islamic Finance and Banking44 en het Durham Center for Islamic Economics and Finance45
in Engeland. Er zijn instituten in Pakistan en King Abdul Aziz University in Jeddah, Saudi Arabië. In
Spanje is in 2009 het Saudi-Spanish Center for Islamic Economics and Finance (SCIWF) opgericht46.
Op internationaal niveau wordt onderzoek gecoördineerd door het International Research and Training
Institute (IRTI) van de Islamic Development Bank47. De Wereld Bank ondersteunt de islamitische
financiële sector via verschillende programma’s48.
Jaarlijks worden meerdere grootschalige internationale conferenties georganiseerd die duizenden
experts uit alle regio’s trekken, zoals de World Islamic Banking Conference en de International
Conference on Islamic Banking, Finance and Commerce49en de International Conference on Islamic
Economics and Finance (ISB/IRTI)50.
Het ideaal en de (tegenvallende) praktijk
Het ideaal is een systeem op basis van winstdeling en partnerschap, waarin de risico’s evenwichtig
verdeeld zijn tussen de geldverstrekker en –ontvanger. Daar zit een idee van rechtvaardigheid achter
dat we later zullen bespreken. Feitelijk zijn islamitische banken of andere geldverstrekkers
2.4

39

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions(AAOIFI) is an Islamic international autonomous non-forprofit corporate body that prepares accounting, auditing, governance, ethics and Shari'a standards for Islamic financial institutions and the
industry. Professional qualification programs (notably CIPA, the Shari’a Adviser and Auditor "CSAA", and the corporate compliance
program) are presented now by AAOIFI in its efforts to enhance the industry’s human resources base and governance structures.
www.aaoifi.com
40
The Islamic Financial Services Board (IFSB) is an international standard-setting organisation that promotes and enhances the soundness
and stability of the Islamic financial services industry by issuing global prudential standards and guiding principles for the industry, broadly
defined to include banking, capital markets and insurance sectors. The IFSB also conducts research and coordinates initiatives on industry
related issues, as well as organises roundtables, seminars and conferences for regulators and industry stakeholders. www.ifsb.org
41
INCEIF http://www.inceif.org/. Opgezet door de centrale bank van Maleisië ( Bank Negara Malaysia) in 2005. Samenwerking met de
Wereldbank: World Bank and INCEIF Agreement Paves Way for New Islamic Finance Education Programs:
http://www.worldbank.org/en/news/2012/04/30/world-bank-and-inceif-agreement-paves-way-for-new-islamic-finance-education-programs;
42
ISRA: www.isra.my
43

Harvard Finance Project: http://ifp.law.harvard.edu/ (sinds 1995)

44

Oxford Institute of Islamic Finance and Banking: http://www.oiibf.org.uk/index.html
Durham Centre for Islamic Economics and Finance: https://www.dur.ac.uk/dcief/
46
SCIEF http://www.scief.es. Saudi-Spanish center for Islamic Economics and Finance, IE Business School. Celia de Anca, directeur van
SCIEF. Zie bijlage: Interviews.
47
International Research and Training Institute: http://www.irti.org
48
The World Bank and Islamic Development Bank Sign Memorandum of Understanding on Islamic Finance October 13, 2012
http://www.worldbank.org/en/news/2012/10/14/world-bank-islamic-development-bank-sign-memorandum-of-understanding-islamic-finance
; zie ook: Mohieldin, Mahmoud, ‘Realizing the Potential of Islamic Finance’ in: Economic Premise’, Number 77, March 2012:
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/10051
49
Zoals World Islamic Banking Conference: http://worldislamicbanking.megaevents.net/; International Conference on Islamic Banking,
Finance and Commerce: http://www.waset.org/conferences/2013/kualalumpur/icibfc/index.php.
50
In 2011 in Qatar: de 8th International Conference on Islamic Economics and Finance: Sustainable Growth and Inclusive Economic
Development from an Islamic Perspective. http://conference.qfis.edu.qa.
45
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zakenpartners en delen ze in het ondernemersrisico. Het komt neer op een vorm van (gedeeld)
participatief aandeelhouderschap. De winst, het dividend of het rendement van de investering, is
afhankelijk van de prestatie en staat niet op voorhand vast. Onzekerheid over de toekomst wordt
daarmee niet eenzijdig op de geldontvanger afgewenteld. Dit systeem is fundamenteel anders dan een
financieringsmodel op basis van een rentedragende lening, waarbij de geldverstrekker op voorhand
een vast bedrag aan winst (ex-ante de rente) tegemoet ziet, ongeacht het bedrag dat de lening in
economische zin oplevert. Niet alle financieringen zijn op basis van winstdeling vorm te geven. De
koop van een huis of auto levert geen winst uit onderneming op. Hiervoor zijn verschillende
constructies ontwikkeld, zoals verkoop met uitgestelde betaling en opslag, of lease constructies. In de
praktijk is de overgrote meerderheid van de financieringen op deze basis vormgegeven51. Hoewel het
ideaal volgens veel islamitische economen winstdeling is, blijkt dat slechts een klein aandeel van de
financieringen op deze basis worden vertrekt. Nog geen 3% van de uitstaande financieringen van
Saudische banken zijn op basis van winstdeling52. Ideaal en praktijk botsen op dit punt.
Met het groeien van de sector, groeit ook de kritiek. Niet in de laatste plaats vanuit de
moslimgemeenschappen zelf. Dat er een kloof is ontstaan tussen theorie en praktijk is een van de
meest gehoorde kritiekpunten. Zo krijgt het ideaal van winstdeling en participatief financieren in de
praktijk maar zeer gedeeltelijk vorm. Ook op het ‘ethische’ gehalte valt het nodige af te dingen. De
meeste transacties bestaan toch uit creatieve variaties op koop met uitgestelde betaling opslag
(murabaha) of lease constructies (ijara), waarbij de winstopslag of het leasebedrag uiteindelijk
weinig blijken te verschillen van wat anders als rente was geheven. Feitelijk bestaat er dan weinig
onderscheid meer met de conventionele financieringsproducten, stelt men vast. Dit leidt tot
sarcastische en soms felle kritiek. We staan daar in hoofdstuk 6 bij stil.
Verwant terrein: religieuze gelden (zakat, sadaqa en waqf)
De islamitische commerciële financiële sector staat in de praktijk min of meer los van de instellingen
die religieuze geldstromen beheren (zoals de zakat, sadaqa en waqf fondsen). Zakat en sadaqa zijn
religieuze vermogensbelastingen die (deels) verplicht zijn voor moslims en een charitatieve
bestemming hebben. Deze geldstromen worden doorgaans niet beheerd door commerciële islamitische
financiële instellingen, maar door de staat (in moslimlanden), speciale charitatieve instellingen of
hulp- of ontwikkelingsorganisaties (ngo’s zoals Islamic Relief). Dit geldt ook voor de vermogens uit
religieuze stichtingen, de zogenaamde waqf fondsen. Zo is de zakat bedoeld voor diegenen die niet
zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Goede doelen en ontwikkelingsorganisaties,
zoals Islamic Relief zorgen ervoor dat deze gelden goed besteed worden. Dit geld is in principe
bestemd voor liefdadigheid. Het zijn dus giften en donaties, waarop de bovenbeschreven kernprincipes
voor islamic finance niet van toepassing zijn. Er lijkt een voorzichtige ontwikkeling gaande waarin
deze gelden ook ingezet worden om kleine ondernemers te ondersteunen, bijvoorbeeld als islamitische
microfinanciering. We komen daarop terug in hoofdstuk 3.
2.5

Een andere religieuze geldstroom die we niet over het hoofd moeten zien en die wat nauwer verweven
is met de islamitische financiële instellingen, is de zogenaamde ‘zuiveringsbijdragen’. Een
zuiveringsbijdrage kan gebruikt worden in geval van wanbetaling of om niet geheel sharia compliant
investeringen te zuiveren. Ook deze gelden zijn primair bedoeld voor liefdadigheidsdoelstellingen.
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Visser, H. Het verbod op riba: lukt dat, financieren zonder rente? (ruwe versie verstrekt november 2012). Visser, H. , Waarom eenvoudig
als het ook ingewikkeld kan: interestvrij financieren? afscheidsrede Vrije Universiteit Amsterdam, 14 maart 2008: 2008.Afscheidscollege.pdf
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3 Sociaal (verantwoord en ethisch) financieren
Since the onset of the financial crisis, a small number of investment strategies have emerged, boasting
growth amidst the current financial storm and resilience to the near collapse of other investment
categories. Two of these strategies include Socially Responsible Investment (SRI) and Islamic finance
(Novethic 2009).
Geld stinkt, geld helpt, geld sloopt, geld groeit, geld vergalt, geld leert,
geld vervuilt, geld verrijkt, geld vecht, geld verbindt, geld ontwricht,
geld ontspant, geld woekert, geld verdient, geld haalt,
geld brengt, geld verjaagt, geld beschermt, geld verwoest, geld bouwt,
geld verziekt, geld ontdekt, geld vermoordt, geld geneest.
Geld wordt pas fout of goed door wat je er samen mee doet.
(ASN Bank - Geld doet)53

Stel, we gaan ons geld alleen nog maar beleggen in zaken die niet schadelijk zijn voor mens en milieu.
We gaan ‘ethisch beleggen’. In de jaren ‘90 begonnen zich twee systemen naast elkaar te ontwikkelen
waar ‘ethisch’ financieren een rol in speelt: de maatschappelijke verantwoorde ‘ethische’ sector (SRI)
en de islamitische financiële sector. In dit hoofdstuk verkennen we hoe deze beide systemen zich tot
elkaar verhouden. Hoewel geënt op verschillende ideeënwerelden, vinden ze elkaar steeds meer.

[ASN Geld doet]

Duurzaam, sociaal verantwoord of ethisch financieren
Geld wordt pas fout of goed door wat je er samen mee doet, is de slogan van de inspirerende ASN
campagne Geld Doet54. Belangrijk is waarin geld geïnvesteerd of belegd wordt. ‘Fout geld’ gaat naar
schadelijke en onwenselijke activiteiten, zoals wapenhandel, kinderarbeid, gokindustrie of alcohol en
tabak. ‘Goed geld’ gaat naar wenselijke activiteiten, zoals duurzame energie, de culturele of
maatschappelijke sector. Wat als goed of fout gezien wordt is in feite ook een ethische vraag.
Maatschappelijk, sociaal verantwoord of duurzaam financieren wordt dus ook wel aangeduid als
ethisch financieren55.
3.1

53

ASN- Geld doet. http://www.youtube.com/watch?v=hGmoLq9CKys
ASN: http://www.asnbank.nl/index.asp?NID=10980
55
Engelse termen: sustainable finance, social responsible investment (SRI) of environmental and social governance (ESG).
De 2012 Global Investment Review van de Global Sustainable Investement Alliance GSI hanteert de volgende definitie: “Sustainable
investing is an investment approach making reference to environmental, social and governance (ESG) factors in the selection and
management of investments.” Omschrijving van Wikipedia: “Socially responsible investing (SRI), also known as sustainable, socially
conscious, "green" or ethical investing, is any investment strategy which seeks to consider both financial return and social good. In general,
socially responsible investors encourage corporate practices that promote environmental stewardship, consumer protection, human rights,
and diversity. Some avoid businesses involved in alcohol, tobacco, gambling, pornography, weapons, and/or the military. The areas of
concern recognized by the SRI industry can be summarized as environment, social justice, and corporate governance—as in environmental
social governance (ESG) issues. In addition to stock ownership either directly or through mutual funds, other key aspects of SRI include
shareholder advocacy and community investing”.
54
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Vaak traceert men de herkomst van ethisch financieren tot de 18e eeuw, naar religieuze
gemeenschappen zoals de Quakers of methodisten56. Vanaf de jaren ‘90 ontstaan steeds meer ethische
fondsen waarin sociale en ecologische duurzaamheidcriteria centraal staan.
Inmiddels is sociaal of maatschappelijke verantwoord financieren uitgegroeid tot een significante en
professionele sector. Financiële instellingen, fondsen en institutionele beleggers beoordelen hun
financieringen aan de hand van Environmental and Social Governance (ESG) criteria en standaarden
zoals de UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investment en het Global Reporting
Initiative57. Op de aandelenmarkten worden de prestaties van duurzame beursgenoteerde
ondernemingen beoordeeld op basis van criteria van de Dow Jones Sustainability Index. Deze
standaarden leggen verschillende accenten, bijvoorbeeld op mensenrechten, arbeidsomstandigheden of
milieu.
In Nederland zijn de Triodos, ASN en (tot op zekere hoogte ook) de Rabobank58 de witte raven onder
de banken. Zij hebben ethisch financieren tot hun core business gemaakt59. De Eerlijke Bankwijzer
vergelijkt Nederlandse banken op hun duurzame prestaties60. Internationaal werken ze samen met
vergelijkbare instellingen onder de vlag van de Global Alliance for Banking on Values61. In Nederland
zet ook de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) zich actief in voor
verduurzaming van de kapitaalmarkten62. Internationaal werkt VBDO samen in de Global Sustainable
Investment Alliance (GSIA) die de prestaties van de mondiale SRI-sector volgt.
In 2012 is 13,6 biljoen dollar duurzaam belegd; ongeveer 20% van het totale mondiale belegde
vermogen (assets)63. De Socially Responsible Investment (SRI) markt groeit snel. Sinds de crisis heeft
deze ethische sector de wind flink in de zeilen. In de afgelopen 10 jaar zijn duurzame banken zoals de
Triodos of ASN in omvang vervijfvoudigd64.
3.2

Sharia compliant én ethisch financieren: een vergelijking

Wat heeft de SRI-sector te maken met islamitisch financieren? We hebben gezien dat islamitische
investeerders net als duurzame investeerders harde eisen stellen aan de bestemming van hun geld65. In
die zin lijken ze op elkaar. Islamitisch financieren wordt ook wel gezien als een “niche binnen de
nichemarkt van ethisch investeren”66.
56

Vaak verwijst men naar een preek van de Methodist John Wesley (1703-1791): The Use of Money
Deze zijn vaak weer geënt op international verdragen zoals de Declaration Human Rights, International Labour Orgnaisation, Rio
Declaration, Convention against Corruption, e.a
58
www.rabobank.nl/privatebanking/uw_situatie/uw_beleggingen/maatschappelijk_verantwoorde_beleggingen/
59
De Triodos Bank en de ontwikkelingsbank FMO werken internationaal werken samen onder de vlag van de Global Alliance for Banking
on Values. GABV: www.gabv.org/. Dit gaat verder dan ethisch financieren, omdat hun gehele bedrijfsvoering volgens de Sustainable
Banking principles. Global Alliance for Banking on Values (www.gabv.org): “The Global Alliance for Banking on Values is an independent
network of banks using finance to deliver sustainable development for unserved people, communities and the environment.
60
De Eerlijke Bankwijzer http://www.eerlijkebankwijzer.nl/ . De Eerlijke Bankwijzer vergelijkt de elf belangrijkste aanbieders van
particuliere betaal- en spaarrekeningen op de Nederlandse markt. Door het beleid èn de investerings- en financieringspraktijk van de
bankgroepen publiekelijk te vergelijken, streeft de Eerlijke Bankwijzer naar concurrentie van banken op Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Door de resultaten van onderzoek van de verschillende banken op de website van de Eerlijke Bankwijzer te publiceren en
rekeninghouders de mogelijkheid te bieden hun bank aan te schrijven, streeft de Eerlijke Bankwijzer ernaar het investeringsbeleid van
banken verduurzamen, samen met de consument. Daarnaast streven de initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer naar een constructieve
dialoog met bankgroepen over duurzaamheids-thema’s. En zijn zij bereid om bankgroepen te ondersteunen door middel van advies over
verbetering van beleid en de toepassing hiervan.
61
Global Alliance for Banking on Values (www.gabv.org): “The Global Alliance for Banking on Values is an independent network of banks
using finance to deliver sustainable development for unserved people, communities and the environment.
62
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) (www.vbdo.nl) is “opgericht met het doel om de kapitaalmarkt te
verduurzamen. Een markt die naast financiële criteria ook rekening houdt met sociale en milieucriteria. De VBDO maakt multinationals en
beleggers bewust van hun bijdrage aan een duurzame kapitaalmarkt. Dit doet de vereniging door hen te wijzen op maatschappelijke
verantwoordelijkheid”.
63
GSIA, Global Sustainable Investment Alliance, 2012 Global Sustainable Investment Review, 2013.
64
FD 3 december: Duurzame Banken doen het Beter.
65
Strikt verboden zijn: alcohol, amusementsindustrie en gaming, varkensproductne, conventionele financiële dienstverlening,
levensverzekeringen. Niet strikt verboden maar wel sterk afgeraden omdat het niet in het belang is van de gemeenschap: wapens, tabak.
Afhankelijk van de instelling: mensenrechten en kinderarbeid.
66
Wolters (2011), p16.
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Beide ‘ethische’ sectoren sluiten een aantal soorten investeringen categorisch uit. Zo beleggen beide
niet in de wapenindustrie, tabak, porno en casino’s. Islamitische beleggers investeren daarnaast ook
niet in varkensproducten, de vermaaksindustrie en conventionele financiële instellingen (in verband
met het rente- en speculatieverbod en het verbod op ondoorzichtige transacties).
Een categorie als varkensproducten, strikt verboden voor islamitische beleggers, zien de meeste
ethische beleggers niet als problematisch, tenzij het bijvoorbeeld om varkens uit de bio-industrie gaat.
Ook op het gebied van de vermaaksindustrie worden andere keuzes gemaakt. Als de meest strikte
interpretaties van de islamitische wet worden toegepast, zou er ook geen islamitisch geld meer gaan
naar theater, film, games, muziek en zou “de wereld zou er een stuk minder gezellig uitzien”, merkt de
Nederlandse islamic finance expert Hans Visser op67. Andere experts stellen dat het zo’n vaart niet zal
lopen; de meest gangbare interpretaties van de sharia laten voldoende ruimte over voor verantwoord
vermaak68. De sharia compliance criteria stellen geen harde eisen op het gebied van mensenrechten en
kinderarbeid, zaken die voor ethische financiers weer wel heel belangrijk zijn. Islamitische
instellingen zijn overigens wel vrij om deze criteria toe te voegen aan hun wensenpakket.
Hoewel de beide ethische niches veel met elkaar gemeen hebben, zijn ze dus niet identiek. Michael
Gassner, financieel analist bij de Zwitserse bank Sarasin en specialist op het gebied van islamitisch én
duurzaam financieren69 wijst op een ander belangrijk verschil, namelijk dat er extra financiële eisen
aan islamitische investeringen gesteld worden70. Willen bedrijven in aanmerking komen voor sharia
compliant financiering, dan mogen ze maar in zeer beperkte mate met rentedragende schulden
gefinancierd zijn (met oog op het rente- en speculatieverbod). Ook mogen islamitische investeerders
niet in de conventionele financiële dienstenindustrie investeren. In beide gevallen geldt dat
rentedragende schuldfinanciering, speculatieve en ondoorzichtige transacties verboden zijn. Voor de
ethische (SRI-)sector is dit type criteria volstrekt niet aan de orde.
Een ander belangrijk verschil:
De SRI -investeerders hanteren naast een aantal verbodscategorieën ook categorieën waar juist wel in
geïnvesteerd wordt. Ze hanteren naast de negative screens ook positive screens (in vakjargon).
Duurzaamheidcriteria zijn hierin bepalend (ESG criteria; zie hierboven). Ze investeren bijvoorbeeld in
duurzame water- en energietechnologie, het midden- en kleinbedrijf en andere sectoren die als ‘goed’
gezien worden, dat wil zeggen: die een duurzame maatschappelijke ontwikkeling ondersteunen. In de
selectie wordt niet alleen gekeken naar type sectoren maar ook naar de prestaties van de
ondernemingen uit deze sectoren.
In de islamic finance sector is deze SRI-kant minder sterk ontwikkeld. Sharia compliance gaat
vooralsnog uit van verbodscategorieën (‘sin categories’).
De afgelopen jaren is de aandacht sterk uitgegaan naar professionalisering en standaardisering van de
sharia compliance. De islamitische financiële sector is nog relatief jong en volop in ontwikkeling. Er
bestaat een groot tekort aan religieus geschoolde specialisten die nieuwe financiële producten kunnen
beoordelen. Sociale thema’s en milieuthema’s zijn relatief nieuwe vakgebieden binnen het islamitisch
recht en vragen om een standpuntbepaling van doorgaans al overbelaste sharia-experts.

67

Hans Visser (2009).
Omar Salah, interview.
69
Michael Gassner (2008), Dow Jones Islamic Market Indices Newsletter, interview 28 december 2012.
70
Financial Ratio Screens: All of the following must be less than 33%: (1) Total debt divided by trailing 24-month average market
capitalization; (2) The sum of a company’s cash and interest-bearing securities divided by trailing 24-month average market capitalization en
(3) Accounts receivables (= red: debiteuren) divided by trailing 24-month average market capitalization.
68
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3.3

Toenadering: sociaal verantwoord islamitisch investeren (SRI-I)

Beide investment universes – de SRI en islamitische –bewegen naar elkaar toe. “Het zijn twee kanten
van dezelfde medaille”, vindt Gassner: “Ze vullen elkaar aan en laten zich in theorie gemakkelijk
combineren”. De roep om het combineren van islamitische en sociaal verantwoorde
investeringsstrategieën (“SRI-I”) is steeds duidelijker hoorbaar. “We moeten niet kijken naar waar we
niet in investeren, we moeten juist kijken naar waar we in zouden moeten investeren”, vindt de Britse
Naveen Raza, hoofd Islamic Finance van een investeringsmaatschappij71. De invloedrijke directeur
van de Centrale bank van Maleisië, Dr. Zeti Akhtar Aziz, sluit zich daarbij aan: “SRI oefent een
aanzienlijke aantrekkingskracht uit op de islamitische financiële sector”. Dat verbaast haar niet, want
beide sectoren zijn duidelijk verwant. Ze stellen het maatschappelijk belang centraal en houden
rekening met de maatschappelijke effecten van financieringen. De SRI-sector toont op haar beurt grote
interesse in Islamic finance”, constateert zij daarbij eveneens72.
Bestaande sociale en ecologische (ESG-) criteria kunnen gemakkelijk als extra module toegevoegd
worden aan de standaarden van sharia-compliance. “Het heeft geen zin om het wiel opnieuw uit te
vinden”, vindt een Pakistaanse accountant die pleit voor een gecombineerde ‘Sharia and
Sustainability’ standaard. Voorwaarde is dat aan alle sharia compliance criteria wordt voldaan (zoals
financiële prestatie-eisen)73. De Dow Jones Islamic Market Sustainability Index combineert beide
typen criteria overigens al sinds 2006. Deze index volgt de prestaties van beursgenoteerde bedrijven
en is een samenvoeging van de Dow Jones Islamic Market Indices74 en de Dow Jones Sustainability
Indices (beide sinds 1999).

New Horizon, January-March 2009. ‘Islamic and ethical finance : on the same path?’ Ook IIBI lecture February 2009: ‘The appeal of
Islamic finance to investors seeking ethical alternatives, Naveen Raza, head of Islamic finance at Africa Invest Fund Management (AIFM):
http://www.newhorizon-islamicbanking.com/index.cfm?section=lectures&action=view&id=10793 .
“This level of ‘positive’ investment places obligations on the investor which are above simply placing money into non-haram companies. ‘As
Islamic investors, we need to be responsible – not just say we have not invested in anything that we are not allowed, so that’s fine. We need
to do a little bit more, we need to take responsibility. If they have practices that are not ethical or Islamic then we need to put on pressure at
annual meetings. This is important,’ believes Raza.”
72
Speech dr. Zeti at 2nd ISRA Colloqium 2012, Malaysia. Artikel in Global Islamic Finance Magazine, 28 November 2012: “SRI has
significant appeal to Islamic Finance”. http://www.globalislamicfinancemagazine.com/?com=news_list&nid=2742. “Beyond financial
returns, SRI also accords primary consideration to the impact on economic activity and on the broader society, thereby incorporating the
important dimensions of environmental sustainability, social responsibility and governance. This is in close parallel with the inherent
principles of Islamic finance, in which financial transactions must be underpinned by real economic activities, and its operations guided by
the principle that money should also be used to create social good," she said in her opening speech at the 2nd ISRA Colloquium 2012 in
Kuala Lumpur yesterday.”
"In relation to this, Islamic finance presents significant appeal to the growing Socially Responsible Investment, sustainable investments and
ethical finance. This is particularly relevant in the context of the recent global financial crisis.
"It has brought to the forefront the need for the financial system to be linked to the economy and for the need for greater and improved
levels of transparency, fairness, ethics and social responsibility in modern finance,"
73
Bakar (2011) pleit in zijn artikel ‘Sharia en Sustainability’ om aan te sluiten bij bestaande SRI standaarden, zoals Sustainability Reporting
Guidelines van de Global reporting Initiatitive (GRI), of de UN Global Compact Richtlijnen.
74
Dow Jones Islamic Market Index: http://www.djindexes.com/islamicmarket/
71
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In 2007 heeft ook de internationale islamitische standaardiseringinstelling AAOFI een ‘corporate
social responsibility’ standaard ontwikkeld voor islamitische financiële instellingen75. Men pleit
ervoor om deze nog redelijk summiere AAOIFI-standaard uit te breiden en te laten aansluiten bij
bestaande SRI-standaarden.
Een toenemend aantal investeringsfondsen combineert beide ‘investment universes (jargon)’76. De
Zwitserse duurzame bank Sarasin, waar ook Gassner werkzaam is, biedt sinds december 2012
islamitische financiële producten aan en ziet dit als “een natuurlijke stap gezien de ruime ervaring met
sociaal verantwoord investeren”: “Sustainable and social responsible investment with a long-term
perspective has been all the time our approach of choice. This is basically the spirit and the core of
Islamic wealth management” 77.
3.4

De praktijk: SRI en IF crossover, sociaal, weinig ecologisch

Wat is er van deze wederzijdse liefdesverklaringen zichtbaar in de praktijk? Er lijkt de ontwikkeling
van een islamitische Triodos bank weinig in de weg te staan, maar gaan islamitische financiële
instellingen al met deze nieuwe inzichten aan de slag?
In 2009 is door de Franse marketing research consultancy SRI Novethic78 en de Engelse Dinar
Standard/ DarAl Isthimar79 onderzoek gedaan naar de kruisbestuiving of crossover tussen ‘SRI and
Islamic Finance’. In 2009 was de nieuwe AAOIFI-standaard net openbaar gemaakt en er bestond
behoefte om deze aan de praktijk te toetsen. Beide onderzoeken concluderen dat de crossover
inderdaad al voor een deel in de praktijk gebracht wordt.
Het is duidelijk dat er meer affiniteit met de sociale kant van duurzaamheid bestaat dan met de
ecologische kant. De islamitische financiële instellingen geven vorm aan hun eigen maatschappelijke
verantwoordelijkheid (MVO) door liefdadigheidsprojecten op het gebied van armoedereductie,
weeskinderen en achtergestelde groepen te steunen. Ook maken ze gebruik van de mogelijkheid om
een rentevrije lening (Qard Hassan) te verstrekken aan de armen. Dit zijn overigens geen ethische of
sociale investeringen, hoewel de instellingen ook op dat punt actief blijken te zijn; een deel van hun
vermogen is belegd in infrastructuur en het midden- en kleinbedrijf80.
Overall, the results suggest that IFIs do have a good start on most aspects of social responsibility, contrary to
criticisms leveled at the industry. However, this varies widely between institutions. Also, the IFIs have yet to move
from the negative screening framework which is primarily based on avoidance (first generation) to the positive
action framework which is based on both avoidance and engagement in socially responsible activities (second
81
generation.(DarrAlIsthimar)

De zogenaamde ‘zuiveringsbijdragen’ die door financiële instellingen geïnd worden in geval van
wanbetaling of als zuivering van niet geheel sharia compliant investeringen gaan eveneens naar goede
doelen, bijvoorbeeld het Rode Kruis en Artsen zonder grenzen.. Ook hier zijn milieudoelen sterk
ondervertegenwoordigd.
De ecologische kant krijgt beduidend minder aandacht82. De onderzoekers hadden dit niet verwacht
(“Islam beveelt milieubescherming juist aan”) en verklaren het vervolgens uit het feit dat de Islam
75

Auditing and Accounting Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Exposure draft on Governance Standard for Islamic
Financial Institutions, No. 7: Corporate Social responsibility Conduct and Disclosure for Islamic Finanical Institutions, 2007
76
Voorbeeld: F&C Sharia Sustainable Opportunities Fund (sinds maart 2011): http://www.bloomberg.com/quote/FCSHSXU:LX
77
http://www.globalislamicfinancemagazine.com/index.php?com=news_list&nid=60
78
Novethic: www.novethic.com
79
DinarStandard (www.dinarstandard.com) is “a growth strategy and market intelligence consultancy focused on OIC (Organization of the
Islamic Conference) markets”. Dar Al Istithmar (www.daralistithmar.com) is “a global Sharia advisory firm based in the United Kingdom, a
joint venture between Oxford Islamic Finance, and Russell Wood Limited, member of the London Stock Exchange”.
80
DinarStandard/ DarAlIstithmar (2009). Charity: 76% indicated that they had polices for charitable activities whilst 17% had none.
Charitable activities remains a strong priority for IFIs, but most do not consider utilising their fund mobilizing capabilities to raise funds for
charities or emergency causes (only 34% said they do.)
81
DinarStandard/ DarAlIstithmar (2009). Responsible Investments: 55% responded yes to having some policy in investment quotas on
social, developmental and environment orientated investments, whilst 38% did not have such policy
82
DinarStandard/ DarAlIstithmar (2009). Only 38% were actually targeting environmental impact through specific dedicated quota. There
may be reasons for this, including the hypothesis that is prevalent in Muslim societies that Islamic principles do not give priority to the
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prioriteit geeft aan ‘basale menselijke behoeften’ boven milieu. De voorkeur voor sociale projecten en
investeringen is waarschijnlijk ook te verklaren uit de traditionele bestedingen van religieuze gelden
(zie verder).
Dat milieu weinig prioriteit krijgt, bevestigen ook de Nederlandse experts. Willem Wolters, hoogleraar
economische antropologie, ziet zelfs geen enkele link tussen duurzaamheid en islamitisch financieren
en heeft daarbij vooral ecologische duurzaamheid in gedachten: “Bij het bestuderen van de literatuur
over islamitisch bankieren en het interviewen van informanten over dat onderwerp heb ik geen links
naar het beginsel van duurzaamheid gevonden. In de islamitische wereld wordt IBF sterk economisch
en politiek opgevat”83. Ook Hans Visser stelt:
If Islamic finance is socially responsible, in a way, it does not make a special contribution to the
greening of the planet, though there is nothing that should keep them from investing in environmentally
friendly stock. After all, Islam shares Christian ideas of stewardship 84.

Op dit punt is echter een verschuiving gaande; de milieuproblematiek begint meer aandacht te krijgen
in de islamitische wereld. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat een van de belangrijkste islamitische
ontwikkelingsorganisaties Islamic Relief International position papers over milieu en eerlijke handel is
gaan opstellen85. In hoofdstuk 6 komen we hierop terug. Ook de onderzoekers raden de financiële
instellingen aan om meer aandacht aan milieu te besteden:
Given a worldwide concern for climate change and other environmental issues, this is an area that the IFIs should
definitely allocate increased attention to.

Weerbarstige praktijk: verschillende denkwerelden
Ondanks de verwantschap, goede wil en voorzichtige eerste stappen komt een echte samenwerking
met de SRI-sector maar langzaam van de grond. Het Franse onderzoeksbureau Novethic wijt dit aan
het feit dat we met heel verschillende expertisegebieden en heel andere markten te maken hebben. Er
bestaat wel affiniteit, maar er is geen sprake van een natuurlijke band tussen beide: men ontmoet
elkaar gewoonweg niet De gemiddelde investeerder verwacht bovendien meer van sociaal
verantwoorde financieringen dan van islamitische, omdat deze beter presteren86.
De sectoren zijn bovendien gegrond in heel verschillende denkwerelden. Voor de islamitische sector
ligt de legitimering uiteindelijk in de Islam, de Koran, Hadith en het daaruit voortvloeiende
islamitische recht. Bij de meer traditionele denkers is het uiteindelijke doel niet duurzame
ontwikkeling, maar het realiseren van een islamitische samenleving. “Deze werelden hebben heel
andere agenda’s, met verschillende doelen en ambities. Riba is eenvoudigweg een gebod van God.
Voor de traditionele sector zijn Islam en duurzaamheid twee heel verschillende dingen”. Dit stelt
Kilian Bälz, een Duitse juridische expert op gebied van islamitisch financieren met veel ervaring in het
Midden-Oosten en Noord-Afrika. Op zijn werkplek in Caïro, Egypte, ervaart hij dagelijks hoe groot de
kloof in denkwerelden kan zijn. Hij ziet het zelf als een van de belangrijkste belemmeringen in de
communicatie tussen islamitische en duurzame financiers87.

environment over other basic human requirements, such as shelter, clothing and food for the poor, societal needs and care for the orphans.
This is evidenced by the lack of environmental initiatives by Islamic charities1. Nevertheless, environment still remains a concern and many
institutions (52%) have adopted policies to reduce the impact of the IFIs on the environment.
83
Willem Wolters, email d.d. 29 oktober 2012. Auteur van: Islamitisch Financieren, Tussen principles en realiteit, 2012.
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[it] highlights the lack of dialogue between these two areas of finance. Although SRI has its roots in Christian finance, it has become an
approach in its own right. Traditional investors show less enthusiasm with regard to religious finance, expressing limited interest for what
they consider to be a niche market, which, more importantly, does not outperform indices (although Islamic finance may provide less risk).
They clearly lean towards the more buoyant environmental fund market”.
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Daar staan de uitroepen van de bovenvermelde experts, zoals Dr Zeti en Michael Gassner tegenover.
Een van de andere Nederlandse experts stelt: “Islamitisch financieren is duurzaam financieren”. Voor
hen liggen beide werelden heel logisch in elkaars verlengde. Ze bevinden zich daarbij in het
gezelschap van islamitische economen die een ethische benadering van de finance sector voorstaan.
Het gaat hen om de ‘geest van de Islam’ (Al Maqasid al islam) en deze is in de kern gestoeld op
‘sociale rechtvaardigheid’ en ‘sociale verantwoordelijkheid’. Vanuit deze ethische benaderingen is een
samenvoeging van deze twee werelden al veel minder problematisch. We komen hier in hoofdstuk 6
op terug.
3.5

De praktijk: tussen hulp en handel, religieuze gelden, microfinanciering

Het islamitische sociale investeren ontwikkelt zich ook vanuit een andere richting: de traditionele
liefdadigheid. Waar de islamitische financiële instellingen meer oog krijgen voor de sociale kant van
finance, krijgt de traditionele liefdadigheid meer oog voor de kansen van investeringen in bijvoorbeeld
kleine ondernemers. We bevinden ons hier op het grensvlak tussen hulp en handel, en het terrein van
microfinancieringen en ‘inclusive finance’88.
De traditionele liefdadigheid is binnen de Islam nauw verbonden met de bestedingen van religieuze
gelden, de zakat en sadaqa en van de religieuze stichtingen (waqf) fondsen. Deze worden doorgaans
niet beheerd door islamitische banken, maar door de staat (in moslimlanden) of speciale instellingen89.
Er lijkt sprake te zijn van een toenadering tussen de islamitische commerciële financiële sector en deze
traditionele instellingen.
De traditionele bestemming van de religieuze gelden staat in principe vast (volgens het islamitisch
recht). Zo is zakat bedoeld voor diegenen die niet zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien,
waarbij de Islam traditioneel acht categorieën onderscheidt, waaronder armen, schuldenaars, reizigers,
zakat administrateurs en gevangenen. Tegenwoordig vallen daar ook goede doelen en
ontwikkelingsorganisaties onder, zoals Islamic Relief. Ook waqf fondsen worden in toenemende mate
ingezet voor sociale goede doelen, onder ander door Islamic Relief (‘waqf bonds’)90, of voor duurzame
ontwikkelingsdoelen91. Dit zijn in het algemeen bestedingen die in de categorie ‘sociaal duurzaam’
vallen. De religieuze gelden worden in toenemende mate ingezet voor investeringen in
ontwikkelingsprojecten en programma’s voor islamitische microfinanciering92.
Zakat permits financial support of those unable to support themselves, as specified in Surat al Tawba
(9:60) regarding the recipients of zakat. More recently, some organizations have begun to allocate zakat
towards problems that are associated with the modern era (such as refugees, prisoners, and microfinance
debtors).
Sadaqa allows more flexibility and thus is geared towards more innovative projects including incomegenerating projects, small and medium enterprises development, social entrepreneurship, environmental
protection, artistic development and cultural organizations.
Qard hassan is being developed as part of Islamic microfinance, with some utilizing it as a means of
relieving those who defaulting on conventional loans or the formation of takaful reserves that support
beneficiaries in crisis93.

Dit is aan allerlei voorwaarden gebonden, want niet alle gelden mogen ook als investering ingezet
worden. Volgens religieuze voorschriften zijn het liefdadigheidsdoelen en daar mag geen winst op
88

In Nederland weer actueel onder het nieuwe regeringsbeleid rond ontwikkelingssamenwerking.
DinarStandard/ DarAlIstithmar (2009). Only 10% of respondents said they had a policy to manage Waqf properties on behalf of clients,
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gemaakt worden. Islamic Relief is hiermee aan het experimenteren. In 2012 is een seminar over dit
onderwerp georganiseerd: Islamic Finance for development.
Dit onderwerp is interessant omdat de wereld van de traditionele charitatieve instellingen en de
commerciële financiële sector elkaar ontmoeten. De commerciële sector die zoekt naar mogelijkheden
om ethischer en socialer te investeren, zal gedeeltelijk uitkomen bij de microfinanciering en ‘inclusive
finance’. Het is hetzelfde snijpunt waar hulp en handel elkaar ook elders in de ontwikkelingssector
ontmoeten. Dit onderwerp staat op de agenda van de internationale conferenties over islamitisch
financieren Het is een verder verkenning meer dan waard94.
Ook vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling zijn deze nieuwe vormen van bestedingen van
religieuze fondsen uiterst relevant. Voor zover bekend is de potentiële betekenis van zakat, sadaqa en
waqf fondsen voor duurzame ontwikkeling nog weinig systematisch onderzocht (althans niet onder de
noemer van ‘duurzaamheid’)95. Er is echter sprake van een levendig debat en een rijke verzameling
islamitische literatuur over de betekenis van deze religieuze gelden voor het maatschappelijke en
sociale welzijn. In de literatuur over Islamic Finance is daarentegen verrassend weinig informatie te
vinden over deze geldstromen (dit zal voortvloeien uit het feit dat deze gelden buiten de scope van de
sector vallen).
Dat het om aanzienlijke geldstromen gaat, is ook duidelijk. Volgens een schatting kan get om 15 keer
de totale wereldwijde humanitaire ontwikkelingsgelden gaan96. Invloedrijke economen als Mirakhor
juichen deze ontwikkeling toe:
“The traditionally well-known islamic vehicles of waqf (trust), zakat (alsm) and qard hasan (no-cost
loan) are not being practiced, or are not being properly utilized to promote economic development and to
empower poor segments of the society in underdeveloped Islamic countries. Islamic Finance’s promise of
social justice cannot be implemented unless the prevailing “financing gap” is filled through the promotion
of SMEs and microfinance”97.

Verdieping: traditionele religieuze fondsen en islamitisch financieren, islamitische
microfinanciering.
3.6

De praktijk: Green sukuk en oliedollars voor duurzame technologie

De betekenis van islamitisch financieren voor duurzame ontwikkeling is vanuit een derde invalshoek
te benaderen. We hebben gekeken naar de sociale investeringsstrategieën van islamitische financiële
instellingen die steeds sociale worden en naar de toenemende interesse voor islamitisch financieren bij
de traditionele islamitische liefdadigheidsinstellingen (die traditioneel een sterk sociale focus hebben).
Een andere aanvliegroute is mogelijk door uit te gaan van de ontwikkelingen in regio’s waar
islamitisch financieren een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld in de Golfstaten, (in toenemende mate)
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Islamic Capitalism and Finance, Orgins, Evolution and the Future, 2011.
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Noord-Afrika en Zuidoost-Azië (vooral Maleisië)98. Hier gaat het om de vraagkant van de ethische
markt: is er behoefte aan islamitisch geld voor duurzame projecten?
Wat opvalt is dat de interesse in duurzame watertechnologie, wind- en zonne-energie projecten in deze
regio’s duidelijk toeneemt. Dit betekent niet dat deze projecten islamitisch gefinancierd zijn, maar wel
dat de kans groter wordt dat de islamitische financiële sector en de duurzame sector elkaar vinden.
Een paar voorbeelden: Saudi-Arabië heeft aangekondigd 100 miljard dollar beschikbaar te stellen voor
grootschalige zonne-energie99, Abu Dhabi is al langer actief op het gebied van grootschalige
zonnetechnologie en werkt aan een 100% hernieuwbare energiestad, Masdar City100. In Noord-Afrika
ontwikkelt het Duitse consortium Desertec grootschalige zonne-energieprojecten101.
Het bovenstaande is een teken dat deze regio’s zich voorbereiden op olie- en watertekorten en dat
‘duurzaamheid’ hoger op de beleidsagenda’s komt. “Dat is ook bittere noodzaak”, stellen Gassner en
Moshe Terdeman102 vast. Beide zijn kenners van het Midden-Oosten. Ze wijzen op de watertekorten,
de uitputting van land, erosie en misoogsten, en stellen dat dit vaak de onderliggende oorzaken zijn
van sociale onrust en spanningen in deze regio’s. Zij zijn ervan overtuigd dat deze regio’s niet om
milieuproblematiek heen kunnen. In de praktijk worden deze problemen overigens niet als ‘milieu’ of
‘duurzaam’ gelabeld. Het gaat om irrigatie, ontzilting en andere waterprojecten, natuur-, bos- en
landbeheer of toegang tot (duurzame) energie, ofwel vitale basisbehoeften en voorwaarden voor een
menswaardig bestaan in veel moslimlanden103.
Dit soort projecten worden ook in deze regio’s meestal nog conventioneel gefinancierd: men ziet nog
weinig ‘islamitisch financierde duurzame technologie’. Echter, dit lijkt te veranderen. Zo is het
veelbetekenend dat het Desertec actief op zoek is naar islamitische investeerders voor financiering van
de zonnecentrales; dit consortium ziet duidelijk kansen om ‘islamitisch sharia compliant kapitaal te
mobiliseren. Of het daar in geslaagd is, is niet bekend104. In Indonesië is in oktober 2012 een speciale
financiering (sukuk) voor zonne-energie uitgegeven105.
Relevant is het Green Sukuk Climate Bonds initiative , een mondiaal initiatief dat ‘Green sukuk’
producten voor lange termijninvesteringen in groene technologie ontwikkelt. Sukuk zijn een speciaal
soort ‘aandelen’, waar een groot aantal islamitische investeerders kapitaal in kan onderbrengen. “De
tijd is er rijp voor”, stelt Michael Grifferty van de Gulf Bond and Sukuk Association. “De interesse in
zowel sharia compliant als ethisch investeren neemt toe en hier komen beide werelden samen”. Ook
de Wereldbank en het Dubai International Finance Centre zijn enthousiast over de mogelijkheden van
de “Green Sukuk”.
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A new type of financing is being developed to encourage millions of pounds worth of long-term
investment in green technology, in particular from the Islamic community. …. there is a surplus of cash
held in the Muslim world waiting to be utilised. ….Because the lending of money in Islamic culture has
a moral dimension, rather than a financial one, then there is a good fit with the ethical aspect of green
financing (Climate Bonds Initiative )106..
In fact, it would be a great missed opportunity if a thriving socially responsible Sukuk Market fails to
develop, given that the explicitly ethical nature of Islamic Finance creates a natural rationale for using
Sukuk as a development tool107.”
The region is currently seeing an explosion of clean power projects in planning and implementation,
along with significant planned investments in energy efficiency and carbon reduction projects, with a
focus on solar energy utilising projects. How will these projects be financed? Given the risks involved
and the long gestation horizon of clean energy projects it is efficient to use debt financing.
In particular, I would like to make a case for financing clean energy and clean tech investments in the
MENA region through sukuk and Shariah-compliant capital market financing instruments to be dubbed
108
"Green Sukuk" (Dubai International Financial Centre) .

Analisten zien hier belangrijke kansen liggen voor de islamitische financiële instellingen. “Als deze
geschikte financiële producten weten te ontwikkelen, kan de duurzame energiesector wel eens een
katalysator voor groei van de islamitische financiële sector gaan vormen”, verwacht Business Islamica
bijvoorbeeld109.
Biedt dit nieuwe kansen voor Nederland? AgentschapNL (Buitenlandse zaken) ziet in ieder geval
kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om zaken te doen op het gebied van water en
duurzame energie. Begin januari 2013 is een speciale fact finding mission naar de Verenigde
Arabische Emiraten georganiseerd samen met de Nederlandse ambassade in Abu Dhabi, het
Netherlands Water Partnership, Brainport Development en de Kamer van Koophandel Brabant110. Een
aantal Nederlandse Islamic Finance experts hebben zich bij dit gezelschap aangesloten111.
Tegelijkertijd tonen investeerders uit de MENA regio’s interesse in Nederlandse projecten. Experts
wijzen op de grote staatsfondsen. Zo kwam in de zomer van 2012 opeens in het nieuws dat het
staatsbedrijf Taqa uit het emiraat van Abu Dhabi miljarden zou willen investeren in een
windmolenpark in de Noordzee112. Dit is er uiteindelijk niet van gekomen. Deze Arabische oliedollars
zijn overigens niet noodzakelijk sharia compliant en ook niet duurzaam. Taqa investeert namelijk in
een klein olieveld in de Noordzee113.
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Mohamed Bouker van Ernst&Young raadt het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid aan om acht
op te slaan op deze ontwikkelingen. “In Nederland hebben we een blinde vlek voor de kansen die hier
liggen”, stelt hij. Hij doelt daarbij vooral op kansen voor investeringen door islamitische financiële
instellingen of fondsen in de gezondheidszorg, voedingsmiddelen, vliegtuigbouw en scheepvaart. Dit
geldt ook voor investeringen in nieuwe energie- of watertechnologieën114.
Conclusie
Islamitische en ethische (SRI) financieringssystemen vullen elkaar aan en zijn vrij gemakkelijk in
elkaar te voegen. In theorie hoeft niets het ontstaan van een ‘Islamitische Triodos Bank’ in de weg te
staan. Daar lijkt iedereen het over eens te zijn. De praktijk is echter weerbarstig. Denkwerelden liggen
ver uit elkaar en een constructieve dialoog ontbreekt. Desondanks lijkt er sprake te zijn van een
voorzichtige toenadering tussen de islamitische en de duurzame financiële sector.
De stap naar de sociale kant van duurzaamheid is de meest natuurlijke, omdat deze aansluit bij
traditionele bestemmingen van religieuze geldstromen. Zakat en sadaqa (religieuze belastingen) gaan
traditioneel naar hulpbehoevenden, armen, weduwen en wezen. Deze gelden worden meestal niet door
commerciële financiële instellingen beheerd en onttrekken zich deels aan het zicht van de analisten die
zich met de islamitische financiële sector bezighouden (of van de onderzoeker).
De islamitische financiële sector toont nog weinig interesse in de milieukant van duurzaamheid, al
lijkt er wel het een en ander te veranderen. Islamitisch financiële instellingen beginnen ook
ecologische criteria te incorporeren in hun governance standaarden115. Er bestaat sinds 2006 een Dow
Jones Islamic Market Sustainability Index en er worden speciale islamitische groene obligaties (Green
sukuk) ontwikkeld waarmee duurzame energieprojecten gefinancierd kunnen worden. Ook neemt de
aandacht voor duurzame technologie in de islamitische wereld toe. Zo anticiperen de Golfstaten steeds
duidelijker op een periode van olieschaarste en op meer duurzame energie. Gecombineerd met het feit
dat meer dan 40% van de financiering volgens islamitische standaarden plaatsvindt, zie je hier een
interessante markt ontstaan voor islamitisch gefinancierde ‘duurzame energie’.
3.7
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4 De financiële crisis en stabiliteit

The conventional system, a system that is heavily based on debt financing and leveraging, will come
under intense scrutiny. In our opinion, if research shows that the conventional system is inherently
unstable, which we believe it will, the there will be a push toward one that is more stable. This could in
turn, provide an opportunity to take a closer look at the properties of the Islamic Financial system
116
(Islamitische economen Mirakhor, Iqbal, Askari) .
There is an urgent need to move from a debt-based economy to one based on sustainable assets
and to regenerate the flow of productive credit rather than speculative credit. More ethical
models of lending should be explored such as those employed in Islamic banking.
Ubuntu Declaration for a Just and Sustainable World Economy (2009) 117.

Is een islamitisch financieel stelsel robuuster en stabieler dan een conventioneel stelsel? Is een
volgende crisis hiermee te voorkomen? In dit hoofdstuk verkennen we een aantal van de claims en
bevindingen rond het thema ‘stabiliteit’. Een duurzame samenleving is ook een stabiele samenleving.
Relevant voor economen, financiële experts, kringen rond Sustainable Finance Lab, Platform
Duurzame en Solidare Economie, Economy Transformers, ..

“De financiële crisis zou niet hebben plaatsgevonden, als de wereld de principes van islamitisch
bankieren en financieren zou hebben aangenomen”118. Deze claim was al snel na het uitbreken van de
crisis te horen in de islamitische financiële wereld. Enig triomfalisme ontbrak hier zeker niet; de
conventionele sector had de islamitische financiële sector lang weggezet als irrelevant en inferieur
maar ging nu zelf hard onderuit. Dit terwijl de islamitische sector de kredietcrisis relatief goed leek te
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doorstaan. Kan een financieringsstelsel op basis van islamitische principes de ernst en frequentie van
dit soort crises helpen voorkomen?119
“Een islamitische Nick Leeson zal je inderdaad niet snel aantreffen in de islamitische financiële
sector”, stelt Hans Visser, Nederlands emeritus hoogleraar monetaire economie en expert op gebied
van het islamitische financieren. Hij verwijst naar de jonge handelaar die in de jaren negentig een van
de oudste en meest respectabele Britse banken op de knieën dwong met onverantwoorde speculatieve
transacties. Speculatie is in het islamitische stelsel immers niet toegestaan. “Daarmee is echter niet
alles gezegd”, voegt hij daar onmiddellijk aan toe. Ook deze sector is niet immuun voor crises.
“Wellicht valt nog wat te leren van de manier waarop islamitische financiële instellingen opereren”.
opperen twee Nederlandse juristen dan ook in 2008 vlak na het uitbreken van de kredietcrisis. “De
relatieve rust op de ‘islamitische markten’ laat zich onder meer verklaren door het feit dat islamitisch
financieren niet neigt naar hoge schuldenlasten en dat (naked) short selling en hedge funds niet zijn
toegestaan”.120 In Nederland zagen we Herman Wijffels al met interesse kijken naar de “mogelijk
minder vluchtige (stabielere) ….participatieachtige [constructies] die bij islamitisch bankieren
gebruikelijk zijn”.
Er is (en wordt) wereldwijd – ook in Nederland121 - veel onderzoek gedaan naar de ‘stabiliteitsvraag’.
Internationale instellingen zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Islamic
Development Bank hebben grootschalige onderzoeken opgezet. De bevindingen dringen echter maar
mondjesmaat door in de Nederlandse financiële hervormingsdebatten. Het wordt tijd om daar eens wat
gedetailleerder naar te kijken: Zijn er al lessen te trekken?
4.1

De driefasen crisis: out in de derde ronde

Is de islamitische financiële sector inderdaad minder hard getroffen door de crisis? Is dat aan te tonen?
Islamitische financiële instellingen zijn zeker niet ongeschonden uit de crisis gekomen. Ze hebben
echter – zo is de claim – wel de scherpste effecten ervan weten te vermijden122. Dit is te zien aan het
verloop van de Dow Jones Index, die een graadmeter is voor sharia-conforme investeringen. Rond
2008 is een duidelijke terugval te zien. Deze is echter minder scherp dan die van de conventionele
sector (zie de figuur).
Ibrahim Warde, Amerikaanse hoogleraar international business en veelgevraagd specialist van de
islamitische financiële sector biedt een inzichtelijke analyse. Hij onderscheidt drie fasen in de
financiële crisis: (1) de crash als gevolg van de subprime hypotheken (van verzekeraars en handelaars
in derivaten, credit default swaps, etc.), (2) de kredietcrisis (banken, kredietverlening) en (3) de daaruit
volgende economische recessie. De islamitische financiële sector heeft de eerste twee fasen
aantoonbaar beter doorstaan, stelt hij. Pas in de derde fase ging het mis123. In 2009 stortte namelijk ook
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Zie bijvoorbeeld de Islamitische econoom Umar Chapra op Forum Islamic Development Bank”: Can Islamic Finance help minimize the
severity and frequency of such a crisis in the future?
http://www.coffis.fr/coffis/index.php?option=com_content&view=article&id=95%3Acan-islamic-finance-help-minimize-the-severity-andfrequency-of-such-a-crisis-in-the-future&catid=39%3Aarticles&Itemid=13&lang=fr
120
Niels Müller, Kees Hooft van de Islamic Finance Desk van Loyens en Loeff. In NRC 14 oktober 2008:
http://vorige.nrc.nl/opinie/article2023099.ece/VVD_begrijpt_niets_van_islamitisch_bankieren
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Onder andere Hans Visser, Willem Wolters, Raphie Hayat, Omar Salah, Rachida Talal.
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Mahmoud Mohieldin. ‘Realizing the Potential of Islamic Finance’in: World Bank Economic Premise, maart 2012.
www.worldbank.org/economicpremise . “During the recent financial crisis, Islamic financial institutions were affected by the adverse
second- round effects of the crisis: when the real economy contracted, real estate prices got depressed, and in some cases, issues of Islamic
bonds (Sukuk or certificate of ownership) defaulted. However, Islamic banks generally escaped the worst effects of the 2008 financial crisis,
because they were not exposed to subprime and toxic assets, and had maintained their close connection to the real sector.
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Warde (2010) in: ‘After the Meltdown: New Perspectives on Islamic Finance’ in: Building Bridges across Financial Communities van
het Ninth Harvard University Forum on Islamic Finance. Ibrahim Warde is a consultant and adjunct professor of international business at the
Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, in Medford, Massachusetts. http://ibrahimwarde.com/.
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de vastgoedmarkt in Dubai in. Beelden van projectontwikkelaars die het land ontvluchtten en hun
auto’s met draaiende motoren op het vliegveld achterlieten, gingen de wereld over.
In deze fase werd ook de islamitische financiële sector hard geraakt; een islamitisch
investeringsbedrijf moest faillissement aanvragen124.
Het feit dat de islamitische sector de eerste twee fases relatief ongeschonden is doorgekomen, schrijft
Warde toe aan het verbod op speculatieve ondoorzichtige transacties en handel in rentedragende
schulden. Islamitische financiële instellingen hadden geen subprime hypotheken op hun balansen staan
en waren niet in de complexe handel in (rentedragende) schuldpapieren, derivatenhandel of credit
default swaps gestapt, dus liet de crash hen relatief ongedeerd125.
De Dubai crisis toonde echter ook de keerzijde van een asset based stelsel dat alleen transacties
toestaat voor reële goederen en diensten. De sterkere koppeling met de reële economie wordt vaak als
een van de structurele voordelen genoemd omdat deze zeepbellen voorkomt. In dit geval werkte de
conjunctuurgevoeligheid echter averechts, zeker in combinatie met de eenzijdige gerichtheid op de
vastgoedsector (kantoren, gebouwen en infrastructuur).
4.2

Empirische analyses

Is dit beeld empirisch te onderbouwen? De studies die we hebben kunnen vinden, geven een diffuus
beeld. Uit sommige analyses blijkt dat islamitische financiële instellingen relatief beter hebben
gepresteerd dan conventionele instellingen. Uit andere analyses blijkt er geen verschil te zijn of blijken
islamitische financiële instellingen juist slechter te presteren126. Raphie Hayat, een Nederlandse
onderzoeker naar de risico- en rendementkarakteristieken van islamitische aandelen concludeert dat de
islamitische aandelenmarkt vóór de crisis onderpresteerde, maar dat deze sinds de crisis duidelijk
beter presteert. Dit is te zien aan het verloop van de Dow Jones Islamic Market World Index en de
Dow Jones World Index (zie de figuur aan het begin van dit hoofdstuk). Ook de top 10 van
islamitische banken presteert beduidend beter dan de top 10 van conventionele banken.
Hayat’s bevindingen ondersteunen de hypothese dat de islamitische sector stabieler is. Hij wijst er wel
op dat islamitische markt eigen risico’s kent, zoals sterke verwevenheid met de vastgoedmarkten (die
zijn ingestort) en verschillende meningen van sharia boards (van belang voor de rechtvaardiging
‘islamitisch’)127. We komen daar straks op terug.
De sector is nog jong en relatief klein. Ook in moslimlanden is er een kleine niche (met uitzondering
van de Golfstaten) die moet opereren binnen de fiscale, juridische kaders van de conventionele sector.
Naarmate de sector groeit, komt er meer statistisch materiaal beschikbaar en is ook het effect van de
crisis beter te onderbouwen.
4.3

Theoretische analyses

Waarom zou een islamitisch systeem stabieler zijn? Wat zijn de bepalende succes- en faalfactoren?
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Zie: O. Salah, ‘The Dubai Debt Crisis: Some Private Law Aspects of the Nakheel Sukuk, ín: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en
Registratie (WPNR) 6838 (2010), p. 271-272 en O. Salah, ‘Dubai Debt Crisis: A Legal Analysis of the Nakheel Sukuk‟ in: Berkeley Journal
of International Law (BJIL), Publicist, 2010, Vol. 4, p. 19-32.
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Warde (2012): “Why did the Islamic institutions escape the first two phases relatively unscathed? Quite simply because many of the
practices that caused the financial freeze would not muster with sharia boards. Indeed, neither the securitization of subprime loans (which is
the sale of debt), nor credit default swaps (which are the sale of promises and are rife of gharar) are acceptable. Similarly, negative Islamic
attitudes toward shortselling were vindicated by the role shortselling played in many aspects of the financial crisis.”
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Diverse bijdragen Building Bridges across Financial Communities van het Ninth Harvard University Forum on Islamic Finance, 2010.
Deze analyses zijn relatief oud (tot 2009) en geven geen goed beeld van de stand van het onderzoek op dit moment.
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Raphie Hayat, resultaten onderzoek in presentatie juli 2012: ‘Islamic Finance Seminar’ (ontvangen 17 april 2013): figuur Dow Jones
Indices 2007-2012. Islamitisch versus conventionele top 10 banken: Market cap: -9% vs -43%; winst van USD 116 mld naar -42 mld vs van
USD 4,2 naar 4,6 mld. Voor analyse tot 2009 zie Hayat, Raphie & Kraeussl, Roman, 2011. "Risk and return characteristics of Islamic equity
funds," Emerging Markets Review, Elsevier, vol. 12(2), pages 189-203, June. Interview 19 september 2012. In zijn analyse van prestaties
van beleggingen nog voorafgaand aan de crisis ziet hij dat de islamitische fondsen slechter presteren dan conventionele. Deze “risk and
return characteristics of a sample of 145 IEFs over the period 2000 to 2009. Our results show that IEFs are underperformers”. compared to
Islamic as well as to conventional equity benchmarks.
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“Fundamenteel onderzoek naar de economische effecten van allerlei soorten financiële transacties
begint eigenlijk net van de grond te komen”, stelt de Nederlandse onderzoeker Omar Salah128.
Prominente islamitische economen, zoals Askari, Mirakhor, Chapraen El-Gamal, houden zich al wel
geruime tijd met deze vragen bezig 129 . Een nieuwe generatie academici profileert zich actief op dit
thema. De crisis heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen.
Internationaal academisch research wordt flink gestimuleerd door de Islamic Development Bank
(ISB), onder andere in het kader van het in 2008 opgerichte Global Financial Crisis Forum en de Task
Force on Islamic Finance and Global Financial Stability130. Het aan het ISB verbonden Islamic
Research and Training Institute (IRTI) werkt samen met de Islamic Services Board (IFSB). Ook zijn
er nauwe samenwerkingsverbanden met de Wereldbank Groep131 en onderzoeksinstituten als INCEIF.
Een interessante rapport is: Islamic Finance and Global Stability uit 2010.
Deze theoretische studies focussen op macro-economische aspecten (zoals invloed van rente op de
werkgelegenheid, inflatie en stabiliteit) en micro-economische aspecten (bancaire structuur,
financieringsvormen van ondernemingen). Het gaat om zaken als fractional reserves, rentedragende
schuldenlast, excessieve kredietverlening, geldcreatie, de rol van rente en de koppeling met de reële
economie. ‘Stabiliteit’ wordt daarbij vanuit meerdere perspectieven en betekenissen benaderd132. Voor
de niet ingewijde leek wordt het al gauw specialistisch, technisch en complex. In deze verkenning
willen we dan ook een aantal van deze aspecten kort benoemen zodat er een beeld ontstaat van de
denkrichtingen. We hopen dat dit onderwerp door andere specialisten verder opgepakt gaat worden.
Marktdiscipline, inherente rem op excessen: speculatie, kredietverlening
Velen wijzen - net als Warde - op de positieve invloed van de islamitische restricties op speculatieve
en ondoorzichtige transacties. Handel in complexe rentedragende schulden (derivaten en credit default
swaps) is in het islamitische systeem uitgesloten. De Islamic Development Bank vat dit als volgt
samen:
The global financial markets are undergoing unprecedented crisis. Indeed the Islamic financial services
industry (IFSI) being very closely linked to the real economy is expected to have inbuilt resiliency to
such circumstances. However, in the short and medium-run due to the systematic nature of the crisis, its
effects on the IFSI are not clearly known.
… Two root causes of this crisis have been identified as excessive credit and excessive speculation,
which find a clear expression in the Islamic prohibition of riba and gharar that lead to a severance of
linkage between financial and real economies (IDB 2011)133.

Omar Salah, ‘The Credit crunch and Islamic Finance – sharia compliant finance against the backdrop of the credit crisis’ in: Islamic
Finance and the Influence of Religion on the Law, conference proceedings 74th Biennial Conference of the International Law Association
(ILA), Den Haag, 15-20 augustus 2010. Later gepubliceerd in: Journal of International Banking Law and Regulation, 26(10), 509-515.
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Ahmed Belouafi van de King Abdul Aziz Universiteit, Saudi Arabië geeft een mooi literatuuroverzicht van deze economen in: Islamic
Financial Stability: A Review of the Theoretical Literature, december 2012 (working paper videoconferencing series University of Paris 1,
Sorbonne, Islamic Economics Institute, King Abdulaziz University). Mirakhor, Askari, M. Khan, El-Gamal, M. Chapra, Z. Iqbal, e.a.
Er zijn daarnaast nog een groot aantal papers verschenen in het kader van Islamic Finance Conferences. Hier is o.a gebruik gemaakt van
Mahmoud Mohieldin (2012), Islamic Development Bank, Askari, Iqbal, Mirakhor, Globalization & Islamic Finance (2010), Building
Bridges across Financial Communities van het Ninth Harvard University Forum on Islamic Finance, 2010 en de Nederlandse literatuur
(Salah, Talal, Hayat, Visser, Wolters, Chalhi).
130
Islamic Development Bank, Report van de Task Force on Islamic Finance and Global Financial Stability: Islamic Finance and Global
Financial Stability, 2010. Opdracht: 1) examine the conceptual aspects of Islamic finance and its role in enhancing financial stability; (2)
conduct stocktaking of the state of the Islamic financial services industry following the global financial crisis; and (3) examine the financial
architecture of the Islamic financial industry amidst the more challenging post crisis environment.
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Mohieldin 2012, Zie ook: World Bank and INCEIF: Islamic Finance Education Programs:
http://www.worldbank.org/en/news/2012/04/30/world-bank-and-inceif-agreement-paves-way-for-new-islamic-finance-education-programs
The World Bank and Islamic Development Bank Sign Memorandum of Understanding on Islamic Finance October 13, 2012
http://www.worldbank.org/en/news/2012/10/14/world-bank-islamic-development-bank-sign-memorandum-of-understanding-islamic-finance
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Zie Belouafi, 2012.
133
Islamic Development Bank Global Financial Crisis, website www.isdbforum.org (accessed January 2012)
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Umar Chapra, een van de bekendste islamitische economen, schrijft de crisis toe aan “gebrekkige
marktdiscipline in het financiële systeem”.
… This leads to excessive lending, high leverage and ultimately the crisis. Unwinding gives rise to a
vicious cycle of selling that feeds on itself and leads to a steep decline in asset prices accompanied by
bank failures and economic slowdown.
Risk-sharing along with the availability of credit for primarily the purchase of real goods and services
and restrictions on the sale of debt, short sales, excessive uncertainty (gharar), and gambling (qimar),
which Islamic finance stands for, can help inject greater discipline into the system and, thereby,
substantially reduce financial instability134.

Een verbod op speculatie, ondoorzichtige onzekere transacties (gharar), risicodeling, beperking tot
reële goederen en diensten dragen volgens hem bij aan een stabieler stelsel.
Hans Visser is het hier deels mee eens. Deze restricties vormen inderdaad een rem op excessen.
Tegelijkertijd wijst hij er ook op dat veel van die complexe financiële producten, zeker de derivaten,
juist nodig zijn om risico’s af te dekken en zo de stabiliteit van het systeem te waarborgen. Visser
zoekt de oplossing dan ook liever elders en vindt dat “de kredietverlening bij een opgaande
conjunctuur in de hand moet worden gehouden”135.
Minder rentedragende schuld, meer equity finance
Een groot aantal theoretici pleit voor een sterkere nadruk op equity finance en risicodeling. De enorme
afhankelijkheid van rentedragende schulden is inherent instabiel, stellen zij. Een andere verdeling van
risico’s leidt tot een fundamenteel andere dynamiek in het systeem. Economen als Mirakhor en Askari
pleiten voor een volledig equity based systeem en uitfasering van alle rentedragende schuldproducten.
Voor anderen gaat dat te ver. Met equity finance alleen kom je er niet, je hebt altijd een deel
schuldfinanciering nodig136. Ze vinden hier een medestander in de voormalig hoofdeconoom van het
IMF, Kenneth Rogoff137.
Perhaps scholars who argue that Islamic financial systems’ prohibition on interest generates massive
inefficiencies ought to be looking at these systems for positive ideas that Western policymakers might
adopt”. “I am not advocating a return to the early Middle Ages, when Church usury laws forbade
interest on loans. Back then, financial-market participants had to devise fantastic schemes and
contortions to disguise interest payments. Yet today the pendulum has arguably swung too far in the
opposite direction.
If G-20 governments stood back and asked themselves how to channel a much larger share of the
imbalances into equity-like instruments, the global financial system that emerged just might be a lot
more robust than the crisis-prone system that we have now.
Unfortunately, we are very far from the idealized world in which financial markets efficiently share
risk. Of the roughly $200 trillion in global financial assets today, almost three-quarters are in some kind
of debt instrument, including bank loans, corporate bonds, and government securities. The derivatives
market certainly helps spread risk more widely than this superficial calculation implies, but the basic
point stands.
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Umar Chapra, The Global Finanical Crisis, International Institute of Advanced Islamic Studies, 2009. Citaat op website van Islamic
Development Bank Global Financial Crisis, www.isdbforum.org (accessed January 2012).
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Interview Hans Visser, 3 oktober, email 27 november.
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Zie Belouafi en Salah, Interview en artikel: ‘The Credit crunch and Islamic Finance – sharia compliant finance against the backdrop of
the credit crisis’. “..[T]hese transactions ..enabled tens of thousands of people to earn a living, kept costs of mortgage loans and other loans
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Rogoff, K. 2011. “Global Imbalances without Tears.” Project Syndicate, March, http://www.projectsyndicate.org/commentary/rogoff78/English. Geciteerd door Mohieldien en anderen.
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Sterkere koppeling met de reële economie
Omdat islamitische financiële transacties asset backed (of asset based) moeten zijn, ontstaan er
“minder mogelijkheden om schuld op schuld te laden”, stellen Salah en Wibier (2011)138. Er zit dus
ook op dit punt een ingebouwde rem op excessieve schuldcreatie. Het risico op bubbels – het los
zingen van de financiële waarde van de reële waarde – wordt hiermee verminderd.
Financieringsstructuur ondernemingen
Verschillende auteurs wijzen er op dat de alternatieve financieringsstructuur van ondernemingen
stabiliserend werkt, zowel op het financiële systeem als op de economie. Islamitisch financieren staat
zeer terughoudend tegenover financiering op basis van rentedragende leningen (vreemd vermogen) en
bevordert participatief aandeelhouderschap (eigen vermogen). We zagen al dat Herman Wijffels
interesse in deze kant van het islamitische financieren toonde. Dit vermindert de afhankelijkheid van
de onderneming en kredietverleners en dus ook risico’s in het geval van een kredietcrisis. Anderen
wijzen er op dat de financiers die meedelen in de winsten zich terughoudender op zullen stellen in
geval van dreigende faillissementen139. Raphie Hayat stelt daar tegenover dat dit ook weer
andersoortige risico’s met zich meebrengt (bijvoorbeeld zelfverrijking van de ondernemer). Visser
voegt toe:
Het is zowel voor de financier als voor de gefinancierde niet altijd prettig met winstdeling te werken.
Winstdeling in plaats van een vast rentepercentage geeft een prikkel aan de gefinancierde ondernemer
om zich niet tot het uiterste in te spannen, waardoor ook de samenleving als geheel schade lijdt. Als
je 10% rente aan de bank betaalt, moet een project 13% rendement opleveren voor je zelf 3% overhoudt
(afgezien van de fiscus). Bij winstdeling op 50:50 basis ben je bij 6% rendement al zo ver. Bovendien
moet je als financier de boekhouding van de gefinancierde goed in de gaten houden, want de
geldontvanger heeft er belang bij de winst zo laag mogelijk voor te stellen. Anderzijds hebben
ondernemers niet altijd behoefte aan een financier die over hun schouder meekijkt 140.

Geldschepping, rente en fractional reserve banking
Het rentesysteem is fundamenteel instabiel, stellen meerdere islamitische economen. In hun ogen is
het islamitische verbod op rente dé bepalende factor in het stabiliteitsvraagstuk. Ze beroepen zich
daarbij op economen als Keynes en Minsky141. Op basis van de analyses van Keynes over het effect
van rente kan geconcludeerd worden dat een kritische benadering van het rentesysteem “in ieder geval
serieus zou moeten worden genomen”, stellen de economen Sheng en Singh in het Financieel
Dagblad: “Geef islamitisch financieren een kans” 142. Deze economen wijzen ook op de invloed van
fractional reserve banking en rente. “Dit systeem geeft financiële instellingen de macht om krediet (en
dus geld) te creëren (en te vernietigen) vanuit het niets. Hiermee worden excessieve groei en krimp
uitvergroot”143. Islamitisch bankieren staat in theorie alleen 100% van full reserve banking toe,
waardoor “krediet of geldcreatie vanuit het niets” niet mogelijk is. In de praktijk blijken islamitische
banken dit echter niet waar te maken. Islamitische commerciële banken volgen de standaarden uit de
bancaire sector (Basel II en III) en houden net als de rest van de banken fractional reserves aan. Ook
zij creëren dus geld. In het volgende hoofdstuk staan we uitgebreider stil bij dit onderwerp. We zullen
zien dat islamitische economen aansluiten bij een bredere kritische beweging die zich richt op het
geldsysteem.
Minder kans op ‘group think’
Ibrahim Warde voegt een verrassend punt toe. “De afgelopen dertig jaar heeft de financiële sector naar
één uniform systeem toe bewogen. Daarbij zijn alle voormalige controlemechanismen door de
138

Omar Salah en Reinout Wibier van Tilburg Law School over The Credit Crunch en Islamic Finance .
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(therefore money) out of thin air. In this way, booms and contractions are magnified.”
139

AMS: basisdocument versie 30 augustus 2013

37

deregulering buiten werking gesteld en is een situatie van unanimiteit en ‘group think’ ontstaan”144. De
aanwezigheid van sharia boards bij islamitische instellingen zou wel eens stabiliserende rol gespeeld
zouden kunnen hebben, poneert Warde. De buitenstaanders, niet-financiële experts, bieden met hun
out-of-the box perspectief tegenwicht tegen de group think- mentaliteit.
In an amazing display of groupthink, the seemingly irresistible rise of finance was cheered on by an
overwhelming majority of every group that mattered – including the financiers themselves, as well as
regulator, academics, analysts and journalists. It is no surprise that the financial meltdown seemed to
take just about everyone by surprise. The world of finance seemed to proceed on the assumption that
“whatever is, is good.” … At a time when conventional finance was unable to be self-critical or resist
the lure of easy profits, sharia boards provided badly needed checks and balances, by scrutinizing every
innovation on basis of other criteria than profitability – always the best way of reigning in excesses145.

Deze kritische ‘buitenstaandersblik’ is met de sharia boards geïnstitutionaliseerd. Dit dwingt de sector
om innovaties te toetsen bij een groep die er vanuit een heel ander perspectief bij betrokken is, in dit
geval de shariageleerden. Dit biedt overigens geen waarborgen voor de kwaliteit of een minder op
winstmaximalisatie gerichte houding, merken anderen op. De afhankelijkheid van (soms
onvoorspelbare) derden maakt de sector ook kwetsbaar. De kwaliteit van de shariaboard is een punt
van zorg en kritiek146. Ook is de vraag of de blik van buitenstaanders niet afdoende te borgen is via
bestuursraden en toezichthouders. Bovendien ontstaan hiermee ook weer andere risico’s, zoals het
‘sharia-compliance risico’.
Ander systeem, andere risico’s
Rabobank onderzoeker Rachida Talal geeft in het Rabobank Themabericht van september 2012 een
goed overzicht van de risico’s van islamitisch financieren. Ze constateert dat “door het vermijden van
“onnodige risico’s en speculatieve transacties, strikte beperkingen op derivatieve transacties en verbod
op short-selling en excessieve leverage” een aantal risico’s inderdaad vermindert.
Islamitische financiële instellingen (IFIs) lopen ook geen renterisico. Ze hebben echter wel net als
conventionele instellingen te maken met het risico dat debiteuren niet terugbetalen (kredietrisico’s).
Daarnaast kampen ze met een hoger liquiditeitsrisico, marktrisico en het risico van sharia noncompliance147.. Het risico van sharia non-compliance is het risico dat er discussie onder
shariageleerden ontstaat en twijfel of de producten wel aan de voorwaarden van de sharia voldoen. Dit
kan desastreus uitwerken voor de reputatie van een financiële instelling. Ook andere experts wijzen
erop dat klanten van financiële instellingen vertrouwen moeten hebben in de sharia compliance van de
producten.
Talal concludeert dat “de huidige crisis de stabiele factoren van de islamitische financiële sector in de
schijnwerpers gezet heeft, maar dat dit er ook voor heeft gezorgd dat de gebreken van de markt
zichtbaarder zijn geworden”. “De islamitische financiële markt moet dus nog flink wat stappen zetten
om de belemmeringen weg te nemen en de stabiliteit te garanderen” .148
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gebaseerd op transacties die asset-backed zijn, lopen IFI’s een aanzienlijk prijsrisico op aandelen, vastgoed en grondstoffen. Dit is
bijvoorbeeld tot uiting gekomen in Dubai en Qatar, waar een groot deel van de islamitische financiële contracten vastgoed als onderpand
hebben. Door de crisis hebben de vastgoedmarkten in deze landen enorme prijsdalingen meegemaakt”.
148
Rachida Talal-Azimi Themabericht 2012/09. Islamitisch financieren: risico’s en risicomanagement. “Om de snelle voortdurende groei op
te vangen en de stabiliteit in het systeem te behouden, moet de markt hard werken aan een verdere ontwikkeling van een sterk
risicomanagementapparaat en sterke risicomanagementtechnieken, het standaardiseren van islamitische regelgeving, accounting- en auditing
richtlijnen en moet de geld- en kapitaalmarkt toegankelijker worden gemaakt voor de islamitische financiële sector. Om dit te kunnen
bereiken is het van belang dat er voldoende gekwalificeerd personeel is dat zich hiervoor kan inspannen. Door de snelle groei is hier op dit
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4.4

Conclusie

Is een islamitisch stelsel stabieler? Deze vraag blijkt moeilijk eenduidig te beantwoorden. Het beeld
dat de islamitische sector minder hard is geraakt, wordt vrij breed gedeeld. Op basis van beschikbaar
cijfermateriaal – uit de islamitische aandelenmarkten en bankensector – lijkt dit ook empirisch te
onderbouwen. Naarmate de sector groeit, komt er meer informatie beschikbaar n. Duidelijk is dat het
onderzoek naar de succes- en faalfactoren van islamitische en conventionele financiële systemen in
volle gang is. Dit biedt interessante aanknopingspunten voor uitwisseling met experts van buiten de
islamitische sector. Internationaal is sprake van een duidelijk interesse en kennisuitwisseling (onder
andere Wereldbank, IMF, Ragoff). We zien hier ook mogelijkheden voor Nederland. Verscheidende
Nederlandse onderzoekers houden zich al met vraagstukken rond islamitisch financieren bezig. Ze
kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de (academische) debatten op dit terrein, bijvoorbeeld
over Sustainable Finance Lab en PDSE.

moment een groot tekort aan. De markt staat voor de uitdaging om binnen een internationale conventionele markt verder uit te breiden, maar
tegelijkertijd in lijn te blijven met islamitische principes”.
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5 Rente en het Geldstelsel
Vandaag de dag herinnert alleen de Islam mensen er nog aan dat rente een probleem van
rechtvaardigheid is, of als het ware zelf een onrechtvaardigheid is.
Bernard Lietaer, Geld en Duurzaamheid (2012)
Voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis zijn de monetaire fundamenten van de
Westerse economie bloot komen te liggen. De vraag ligt op tafel van wie geld eigenlijk is.
(Rens van Tilburg, Volkskrant januari 2012)

Het verbod op rente (riba) is een van de meest in het oog springende kenmerken van het islamitische
financiële stelsel. Helemaal terecht is dat niet. We hebben er in vorige hoofdstukken al op gewezen dat
de sterkere nadruk op participatie, risico en winstdeling en een andere omgang met risico’s en
speculatie misschien nog wel belangrijkere kenmerken zijn. Dit neemt niet weg dat ‘rente’ één van de
sleutelparameters van het financiële stelsel en de economie is. Een andere omgang met rente heeft dan
ook grote consequenties voor het hele systeem. De islamitische rentevrij praktijk kan daar dan ook
zicht op geven.
Rente is daarnaast ook nauw verbonden met het geldstelsel.. Een groep kritische denkers, waarvan een
flink aantal uit Nederland, betoogt dat het huidige geldsysteem aan radicale herziening toe is. Rente
speelt daar een belangrijke rol. Het rentesysteem is structureel niet duurzaam, stellen zij. Ze maken
een expliciete verbinding tussen ‘rente’ en ‘duurzaamheid’. Dit biedt mogelijk nieuwe inzichten voor
de islamitische praktijk. Er bestaat over en weer interesse in elkaars denkbeelden, maar van echte
kennis en ervaringuitwisseling is nog weinig sprake.
In dit hoofdstuk kijken we naar een aantal van deze ideeën over ‘geld’, ‘rente’ en ‘duurzaamheid’. Hoe
verhoudt deze ideeënwereld zich tot de islamitische denkwereld en praktijk?
Relevant voor: economen, (islamitische) financiële sector, ontwikkelingssector,
complementary currencies en kringen rond Sustainable Finance Lab, Economy Transformers,
Platform Duurzame en Solidaire Economie, Oikos, ORFD, Islamic Relief.

5.1

Islamitische visies op rente (riba)

Hoe kijkt het islamitische stelsel aan tegen ‘rente’?
Er zijn bibliotheken gevuld met literatuur over dit onderwerp en het debat over riba is nog steeds in
volle gang. Het islamitische stelsel verbiedt riba, maar de meningen verschillen over wat daar precies
onder wordt verstaan. Meestal wordt riba vertaald als ‘rente’, maar gaat het dan om de reguliere
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bancaire rente, rente op commerciële leningen, of alleen om excessieve rente of woeker? Het begrip
heeft ook een veel ruimere betekenis149. Ook oneigenlijk gewin, bijvoorbeeld door handel met een
excessieve opslag, valt hieronder. Veel aandacht in islamitische bronnen gaat uit naar de juridische
legitimering van het renteverbod. Voor de financiële sector – en voor deze verkenning - is de
betekenis van riba als een ‘vooraf vastgestelde vergoeding voor een lening’ het meest relevant150.
Hierover bestaat vrijwel volledige consensus; deze vorm van riba is niet toegestaan151. Dit verbod is
gebaseerd op het islamitische recht (en de bronnen) en vormt een van de basisprincipes van het
islamitische financieren.
Men voert ook andere redenen aan waarom een rentesysteem schadelijk is.
- Het rentesysteem is economisch onrechtvaardig. De geldverstrekker loopt geen commercieel
risico, omdat het rentebedrag op voorhand is afgesproken). De onzekerheid over de toekomst
wordt daarmee eenzijdig afgewenteld op de geldontvanger. Er dient sprake te zijn van een
gelijkwaardige spreiding van de risico’s over de geldverstrekker en ontvanger.
- Men wijst op de sociale onrechtvaardigheid die inherent is aan een rentesysteem; het
vergroot de verschillen tussen arm en rijk en leidt tot uitbuiting van de sociaal zwakkeren.
Soms wordt daaraan toegevoegd dat de sharia een lening ziet als een vorm van liefdadigheid
en dat het onfatsoenlijk is om daar winsten op te maken152.
- Men wijst erop dat geld met geld maken verboden is. Het voegt geen reële economische
waarde toe. Geld heeft geen intrinsieke waarde, het is een ruilmiddel dat uitwisseling van
goederen en diensten mogelijk maakt en kan dus geen bron voor winst zijn.
Winst maken wordt overigens in het islamitische denken niet afgekeurd. Integendeel, het wordt zelfs
aangemoedigd. Winst kan (en mag) echter alleen tot stand komen door handel in reële goederen en
diensten en als er sprake is van commercieel risico. ‘Geld uitlenen’ wordt niet geclassificeerd als
productief, dat wil zeggen: als een reële transactie met een commercieel risico. Winst uit handel
verschilt vanuit die gedachte fundamenteel van winst uit een geldlening153. Het eerste is toegestaan,
het tweede niet (of onder voorwaarden).
Islamitisch economen voeren daarnaast ook diverse economische argumenten aan. Een rentevrij
economie, zo betogen zij, is een inherent stabielere economie. In het hoofdstuk over stabiliteit hebben
we gezien dat deze economen ook een verbinding leggen met het bancaire stelsel (fractional reserves)
en het geldsysteem: geldcreatie uit het niets154. Hier ligt een belangrijk raakvlak met wat we de
kritische geldhervormingsbeweging zullen noemen.
Visies op rente van ‘geldhervormers’(Positive Money)
Kritiek op ‘rente’ is niet voorbehouden aan de islamitische wereld. Historisch gezien zijn de debatten
terug te voeren tot de tijd waarin Aristoteles leefde155.
5.2

Voorschriften tegen woeker behoren tot de oudste economische praktijken die we kennen. In een wereld
die door niemand als veilig werd beoordeeld, was het bijna onvermijdelijk dat de rente, als zij niet met
alle mogelijke middelen in toom kon worden gehouden, te hoog zou stijgen om investeringsprikkels
mogelijk te maken156.
149

Het omvat bijvoorbeeld ook een excessieve opslag bij ‘uitwisseling van goederen’ (ruil). Voor een uitgebreide bespreking zie
bijvoorbeeld Visser , 4.4 The Prohibition of Riba, p20-28, Wolters, p74-76. Salah (2010), p14-17 en de achterliggende bronnen. In Wolters:
“In de context van de shariah kan riba omschreven worden als een ongerechtvaardigd voordeel dat behaald wordt door kwantitatief ongelijke
waarden tegen elkaar uit te wisselen in een transactie .”p75.
150
Riba al-nasia. Idem. De lening mag ook in de vorm van goederen verstrekt zijn.
151
Salah, interview.
152
In Saleh 2010,2010 met achterliggende bronnen.
153
Wolters, p74.
154
Askari, Iqbal, Mirakhor, Globalization & Islamic Finance (2010), p87. “Fractional reserve banking gives financial intermediaries the
power to create (and destroy) credit (therefore money) out of thin air. In this way, booms and contractions are magnified.”
155
Visser 2010, Wolters 2012, e.a
156
Skildelsky 2012,
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In deze tijd is kritiek te vinden in wat we hier de ‘geldbeweging’ zullen noemen157. Interessant is dat
deze beweging fundamentele kritiek op het rente- en geldsysteem verbindt met ‘duurzaamheid’.
Monetair econoom Bernard Lietaer, een van woordvoerders van deze beweging heeft zijn kritiek en
voorstellen uitgewerkt in een boek met de veelbetekenende titel Geld en Duurzaamheid (2012)158. In
Nederland vinden discussies over geldschepping en rente plaats in de kringen rond het Sustainable
Finance Lab, PDSE, Economy Transformers, Oikos en STRO (al sinds de jaren’ 80 actief met Aktie
Strohalm). Internationaal hebben een aantal prominente medewerkers van het IMF het onderwerp
geldschepping weer aangezwengeld in het rapport: Chicago Plan Revisited159.
In deze kringen kijkt men met interesse naar islamitisch financieren. Vandaag de dag “herinnert alleen
de Islam mensen er nog aan dat rente een probleem van rechtvaardigheid is, of als het ware zelf een
onrechtvaardigheid is” stelt Lietaer bijvoorbeeld. De vraag die we ons hier stellen is: waar ontmoeten
deze werelden elkaar?
Kritiek op het geldsysteem en rente: geldcreatie uit het niets
Wat is er volgens de ‘geldhervormers’ mis met ons geldsysteem? Econoom Martijn Jeroen van der
Linden legt dit in zijn blog Mysterie van Geldcreatie helder uit. De kern van het probleem is dat
commerciële private banken het recht hebben verkregen om “geld vanuit het niets te creëren”. Geld,
schuld en rente zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.
In het kort komt het hierop neer: We denken dat de overheid (centrale bank) geldbiljetten drukt en in
omloop brengt, maar geld ontstaat in werkelijkheid als iemand een lening afsluit bij een bank. Dit is
een eenvoudige boekhoudkundige handeling; de bank voert in het systeem in dat iemand in
aanmerking komt voor een lening en maakt dat bedrag vervolgens digitaal over naar de bankrekening.
Een bank hoeft dat bedrag niet in kas (in reserve) te hebben. Zolang niet iedereen tegelijkertijd geld
onttrekt aan de bank (zoals in geval van een bank run). is er weinig aan de hand.
Structurele problemen ontstaan door ‘rente’. Leningen moeten immers met rente terugbetaald worden.
De bank wil meer terugkrijgen dan deze eerder boekhoudkundig heeft aangemaakt. Dit geld moet
ergens vandaan komen en dus – zo is de redenering - moet dit aan de economie onttrokken worden, of
er moet meer geld gecreëerd worden (via hetzelfde mechanisme van geldcreatie uit het niets). Dat
betekent dat er steeds meer geleend moet worden om het systeem in stand te houden. Het rentesysteem
creëert dus permanente geldschaarste. Omdat de banken aan dit proces verdienen - winsten bestaan uit
rente – is er bovendien een extra belang om nog meer leningen of kredieten verstrekken.
Geldhoeveelheid en schuld zijn zo onverbrekelijk met elkaar verbonden in een zichzelf versterkend
effect. Naarmate de geldhoeveelheid groeit, groeit ook de schuldenberg. Deze rente werkt bovendien
cumulatief; in elk opeenvolgend jaar dient rente over de lening plus rente te worden betaald (als deze
niet tussentijds wordt afgelost). Van der Linden stelt:
Omdat op nagenoeg alle schuld rente wordt geheven, is er nooit genoeg geld in omloop om alle
bestaande schulden en rente af te lossen. De rente is immers niet gecreëerd. Het groeitempo van de
hoeveelheid geld en de verdeling van geld zijn dan ook de belangrijkste parameters in onze economie.
Binnen het huidige systeem moet de hoeveelheid geld blijven stijgen zodat voldoende mensen hun
160
rentelasten kunnen terugbetalen. Als het lenen stopt, stort het systeem in .

Ongeveer 97% van ons geld ontstaat op deze manier, stellen ook de economen Dick Bezemer en Rens
van Tilburg van het Sustainable Finance Lab161.
157

In Engeland: Positive Money Movement: http://www.positivemoney.org/. Quote: “We believe these fundamental flaws are at the root of
- or a major contributor to - problems of poverty, excessive debt, growing inequality and environmental degradation ()”. Zie ook: New
Economics Foundation (nef): Where does Money come from? http://www.neweconomics.org/publications/where-does-money-come-from.
158
Lietaer, B. Geld en Duurzaamheid, van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem, Uitgeverij Jan Van Arkel, 2012. Original
English version: Money and Sustainability, The Missing Link, Triarchy Press, 2012
159
IMF, The Chicago Plan Revisited, Augustus 2012.
160
Martijn Jeroen van der Linden: Het Mysterie van geldcreatie. http://mjvdl.com/2012/08/30/het-mysterie-van-geldcreatie/
161
Sustainable Finance Lab, Discussieavond over Geldschepping en Schuldenlast: Waar ging het mis en hoe nu verder? Op 26 november
2012. http://www.uu.nl/university/utrecht/NL/duurzaamheid/Actueel/agenda/Pages/Discussieavond-Sustainable-Finance-LabGeldschepping-en-Schuldenlast.aspx . Culum Volkskrant Rens van Tilburg:
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“Geldcreatie is een gevaarlijke privilige, zowel in private als in publieke handen” vinden Klaas van
Egmond, Francis Weyzig en Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab. Misschien is het tijd
om een vierde financiële macht in het leven te roepen, een centrale bank die de ruimte voor krediet
verlening bepaalt 162.
Rente, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid
“Het geldsysteem is funest voor duurzaamheid, stelt Lietaer vervolgens in Geld en Duurzaamheid.
“Het maakt elke crisis erger dan nodig, stimuleert kortetermijndenken, vereist oneindige groei in een
eindige wereld, concentreert rijkdom bij een kleine elite en breekt de natuurlijke saamhorigheid tussen
mensen af”163,. Het monetaire, op rente en schuldcreatie gebaseerde, systeem is inherent instabiel, dus
economisch niet duurzaam (houdbaar). Daarnaast is het ook in sociale en ecologische zin niet
duurzaam. De volgende overwegingen zijn te horen:
- De geldschaarste voert ook de druk op economische groei continue op; we moeten netto steeds
meer verdienen om onze schuldenlast plus rente te kunnen terugbetalen. Economische groei
leidt tot een toenemende milieubelasting. Oneindige groei is niet houdbaar op een eindige
planeet164.
- Het rentesysteem werkt bovendien kortetermijndenken in de hand, omdat toekomstige baten
minder zwaar meewegen in investeringsbeslissingen (Discounting the future) 165. Het versneld
kappen van een bos is economisch gezien gunstiger dan het bos te behouden en het gedurende
langere tijd te exploiteren .
- Het systeem leidt daarnaast tot sociale onrechtvaardigheid. Mensen met geld zien hun
vermogen door de rente vermeerderen, mensen zonder geld worden armer. “Rente leidt tot
slavernij” stelt Van Arkel van STRO166. Het rentemechanisme is in zijn ogen de belangrijkste
oorzaak van de schuldencrisis en de armoede in ontwikkelingslanden (het Zuiden) 167.
- Het systeem is onnodig duur: minstens een kwart van de kosten voor onze producten bestaat
indirect uit rentekosten.
Kritiek op de critici
Lietaer en anderen krijgen op hun beurt weer stevig weerwoord van andere monetaire economen. Zij
zijn het fundamenteel met hem oneens. Dat geld inderdaad door banken gecreëerd wordt, wordt niet
ter discussie gesteld. Wel de gevolgtrekkingen die de geldhervormers daaraan verbinden. Wim
Boonstra, hoofdeconoom van de Rabobank, stelt: “Het lijkt er wel op alsof banken geld uit het niets
maken”, maar dat is een onterecht conclusie. Het door de bank gecreëerde geld is namelijk gedekt
door een inspanningsverplichting van degene die het geld heeft geleend om het weer terug te
betalen”168. Met andere woorden, datzelfde geld wordt ook weer vernietigd door diezelfde bank als de
lening afgelost wordt. Hij gaat daarbij niet in op het punt dat het om de renteschuld gaat die niet door
banken is gecreëerd..

162

Volkskrant, Opinie& debat, 27 juli 2013: Artikel “Geldcreatie is een gevaarlijke privilege, zowel in private als in publieke handen” van
Klaas van Egmond, Francis Weyzig en Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab.
163
Bernard Lietaer, auteur van de Toekomst van Geld (vertaald in 18 talen ) is internationale expert op gebied van montaire valutasystemen.
Hij werkte o.a bij de Centrale Bank van België en Gaia hedgefunds, en is nu hoogleraar aan de Universiteit van Californië en de Universiteit
van Financiën in Moskou. www.lietaer.com/ en website Money and Sustainability: http://www.money-sustainability.net/. Quote islam in:
Geld en Duurzaamheid, van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem, 2012. p154.
164
Hiermee belanden we op het terrein van de debatten over economische groei en milieu (Tim Jackson, Herman Daly, Serge Latouche e.a).
Het voert te ver om daar uitgebreid bij stil te staan.
165
Dit is een gevolg van de manier waarop de rentabiliteit van projecten wordt vastgesteld. Alle baten uit investeringen worden vergeleken
met wat het op zou brengen als het geld op de bank zou zijn blijven staan (in economische kostenbatenanalyses). Omdat ook de
renteopbrengst weer rente genereert (cumulatieve rente) leveren de opbrengsten van een project in een verre toekomst relatief minder op. De
toekomst en daarmee de belangen van toekomstige generaties worden zo systematisch ondergewaardeerd.
166
Social TRade Organisation (STRO), Henk van Arkel en Jaap Vink, interview, reactie op conceptversie februari 2013.. STRO is al jaren
actief.
167
Tevens: Interview Jaap Vink, website STRO.
168
Wim Boonstra is Chief Economist bij de Rabobank Nederland en doceert geld en Bankwezen aan de VU Amsterdam. FD 15 december
2012”: ‘Geldscheppen is een fluitje van een cent. Houd overheid bij de geldkraan weg’ in Bewerking van een hoofdstuk in Kapitaal
Vertrouwen.
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Rente is de motor achter de welvaartsgroei van de afgelopen eeuwen. .. Het rentegebruik maakt bankieren
mogelijk, dat op zijn beurt een belangrijke rol speelt bij het financieren van investeringen, die op hun beurt
weer cruciaal zijn voor welvaartsgroei. … In het huidige tijdsgewricht is dat een wat impopulair standpunt,
169
maar daarom niet minder waar. Tot zover het nieuwe inzicht van het rentevrije bankieren .

Ook monetair econoom Hans Visser is het fundamenteel oneens met de geldhervormers.
Rentebetalingen worden weliswaar aan de economie onttrokken, maar worden door diezelfde bank via
de lonen van bankpersoneel weer in omloop gebracht. Er hoeft dus geen schaarste te ontstaan, stelt hij
vast en “een stabiele economie is ook mogelijk met behoud van het rentesysteem”170. Sterker nog: dit
systeem is juist een cruciale factor in het stabiliseren van de economie. “Het probleem bestaat niet en
Lietaers verhaal deugt niet” concludeert Visser.
Rente heeft inderdaad ook veel nuttige effecten, vinden de Economy Transformers in ONS
Geldsysteem. Rente is een manier om eigendom van geld te belonen. Rente , stimuleert mensen om
consumptie uit te stellen en geld aan anderen uit te lenen, direct of via de bank. Op deze manier maakt
rente investeringen in de economie mogelijk die anders achterwege zouden blijven. Maar het systeem
heeft ook een zeer negatieve keerzijde en die moeten we niet over het hoofd zien.
“Ons geldsysteem is vaak een blinde vlek wanneer er gezocht wordt naar manieren om een duurzame
stabiele welvaart te bereiken”, stellen zij 171.
Voor een leek zijn deze discussies onder economen lastig te volgen. Wat voor ons betoog relevant is,
is dat de geldhervormers een direct verband leggen tussen het geldsysteem, rente, schulden,
economische groei én duurzame ontwikkeling. Voortdurende economische groei, zo betogen zij, is
niet duurzaam.
5.3

Verwantschap in denken?

Is er verwantschap tussen de geldhervormers en de islamitische denkers? De islamitische denkers en
geldhervormers zijn het er allereerst over eens dat het rentesysteem sociale ongelijkheid in de hand
werkt172. Daarnaast deelt een aantal islamitische economen de kritiek op het destabiliserende effect
van het systeem van geldcreatie en fractional reserve banking (zie hoofdstuk 4). De mainstream
commerciële Islamic Finance sector lijkt zich echter grotendeels afzijdig te houden van dit type
gelddebatten. In de inleidingen over Islamic Finance is er weinig over terug te vinden173. Taqi Usmani
gaat in op de aard van geld in zijn Introduction to Islamic Finance maar staat niet stil bij het proces
van geldcreatie174. De islamitische literatuur zal op dit punt nauwkeuriger bestudeerd moeten worden.
De meeste economen zoeken de oplossingen in het verleggen van recht op geldschepping naar de staat
(IMF Chicago Plan Revisited), grotere kapitaalbuffers bij banken en beperking van de mogelijkheden
169

Wim Boonstra, column Financieel Dagblad, 17 november 2011: De Beperkingen van zogenaamd nieuwe inzichten’ (niet meer online
beschikbaar)
170
Hans Visser, commentaar op concept versie. “lonen, en verdere bedrijfskosten, en als er dan nog wat overblijft wordt de rest als winst
uitgekeerd aan de aandeelhouders. De banken leven, afgezien van fees, van het verschil tussen de rente die ze betalen en de rente die ze
ontvangen, daar worden hun kosten van betaald en de winst mee behaald, en het geld dat daaraan besteed wordt keert allemaal terug in de
kringloop. Rente dwingt niet tot voortgaande groei, rente is uitstekend verenigbaar met een stationaire economie. Bovendien, als het voor
rente zou gelden, zou het ook voor winsten gelden – wie geld van een bank via een musharaka of een mudaraba constructie gebruikt, moet
uiteindelijk ook een hoger bedrag terugbetalen. Wat dat betreft is er geen verschil tussen schuldfinanciering en participaties op basis van
winstdeling. Dus: in de eerste plaats bestaat het probleem niet (Lietaers verhaal deugt niet), en in de tweede plaats, als het wel zou bestaan
zou islamitisch financieren geen oplossing bieden. Stationair: stel ik koop een huis met geleend geld. Ik betaal rente en aflossing uit mijn
inkomen en de bank gaat de binnengekomen rente gebruiken voor lonen, verdere kosten en dividenden, en de binnengekomen aflossingen
voor het verstrekken van nieuwe leningen. Dat proces kan op een constant niveau doorgaan. Rente is belangrijkste oorzaak armoede. Loze
stelling, de meeste armoe komt/kwam voor in landen die geheel buiten de stroom van de globalisering lagen en niet veel met leningen te
maken hadden”.
171
Toxopeus, H. en S, Een Verkenning van ONS geldsysteem (2012), Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib, Seminar
Het Kwartje Valt op 10 mei 2012. www.economytransformers.com
172
Van Leeuwen (2102) met verwijzing naar Fazlur Rahman, ‘Riba and Interest’in: Islamic Studies 3,n1 (1964).
173
Zoals Askari, Iqbal, Mirakhor (2010).
174

Taqi Usmani 2002.
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om via krediet geld te scheppen (reserve banking). Van Egmond, Wyzig en Van Tilburg stellen voor
om meer bevoegdheden aan de centrale banken te geven (een vierde macht naast de banken,
rechtelijke macht en staat). Islamitisch economen pleiten voor een robuustere verbinding met de reële
economie, bijvoorbeeld door te eisen dat alle transacties gekoppeld zijn aan reële goederen en diensten
(asset backed of based) en door een veel groter accent te leggen op financieren via participatieve
investeringen (equity).
De vraag is of het probleem van geldcreatie en steeds toenemende geldhoeveelheden door het
islamitische systeem met een sterk accent op (participatieve) financieringen, risico- en winstdeling
wordt opgelost. Visser betwijfelt dat:
Wat voor rente zou gelden, zou ook voor winsten gelden – wie geld van een bank via een participatieve
(musharaka of een mudaraba) constructie gebruikt, moet uiteindelijk ook een hoger bedrag terugbetalen.
Wat dat betreft is er geen verschil tussen schuldfinanciering en participaties op basis van winstdeling.
Dus: in de eerste plaats bestaat het probleem niet (Lietaers verhaal deugt niet) en in de tweede plaats, als
het wel zou bestaan, zou islamitisch financieren geen oplossing bieden175.

De expliciete verbinding met ecologische duurzaamheid – zoals gelegd door STRO en anderen - wordt
zelden gelegd in de islamitische literatuur. Daar waar je deze terugziet, is deze duidelijk beïnvloed
door de geldhervormingsbeweging176.
Verdieping: islamitische visies op geldcreatie, onderzoek naar verwantschap.
5.4

Mogelijke oplossingen: rentevrij bankieren en complementaire geldsystemen

Een aantal geldhervormers zoekt ook oplossingen in alternatieve rentevrije banksystemen en
alternatieve (rentevrije) geldsystemen. We staan hier kort bij stil omdat juist vanuit deze hoek
interesse in islamitisch financieren bestaat.
Oplossing: Rentevrij bankieren
De Zweedse JAK Bank (antroposofische grondslag) wordt vaak als voorbeeld genoemd van een
rentevrije bank177 en vaak in verband gebracht met islamitisch bankieren: “Net als bij islamitische
banken is het spaar- en leenstelsel van de JAK bank rentevrij. De leningen die worden verstrekt,
worden gefinancierd uit spaardeposito’s van leden, zonder inmenging van de kapitaalmarkt”.
De ‘JAK Medlemsbank’ (JAK ledenbank) in Zweden vindt het concept rente onethisch en werkt daarom met een
rentevrij spaar- en leensysteem, dat zich richt op een eerlijke en duurzame samenleving en het stimuleren van de
lokale economie. De JAK bank is sinds 1970 uitgegroeid tot een coöperatieve bank met 38.000 leden die beslissen
over het beleid en de strategie van de bank. De leden kiezen zelf een Raad van Bestuur; waarvan de leden niet meer
dan één aandeel in de bank mogen hebben.178.

De grote islamitische commerciële banken staan in de praktijk echter ver af van dit type coöperatieve
banken. We hebben al geconstateerd dat het feitelijk investeringsbanken zijn. Ze beheren het
vermogen voor hun klanten door het te beleggen. Het risico wordt gedeeld met de klanten. De banken
bestaan vaak uit twee delen; een spaarbank en een investeringsbank. De spaarbank lijkt nog het
meeste op de JAK bank179. Ook is er in de praktijk slechts in beperkte mate sprake van full reserve
banking. Alleen de spaarbank dient in theorie 100% kapitaalreserves aan te houden, al schijnt dit in de
175

Hans Visser, commentaar op concept versie maart 2013.
Tarek el-Diwany: www.whyareweallindebt.com en www.theproblemwithinterest.com
JAK Bank Website: http://jak.se/english/english; Carrie, A., ‘How Interest-free Banking Works: The Case of JAK’, in: FEASTA Review
Number 2. Artikel Ad Broere over JAK Bank: http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/de-jak-bank.php. Miguel de Ganzo, Ethical Banks from a
European perspective, article for the JAK Medlemsbank, October 2012.
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Overgenomen uit ONS geldsysteem, p47. Zie voor meer informatie: www.jak.se
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Hoofdstuk 9 over banken: Cizakca, M. Islamic Capitalism and Finance, Orgins, Evolution and the Future, Cheltenham UK: Edward
Elgar, 2011.
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praktijk niet te gebeuren. Het ideale islamitische model benadrukt equity finance of financiert op basis
van koop met opslag of lease constructies. Dit wijkt dus in de praktijk af van het JAK model.
Waarschijnlijk is er meer verwantschap met de opkomende islamitische coöperatieve beweging.
Vanuit frustratie over de manier waarop de commerciële financiële sector zich ontwikkelt, zoekt men
naar een meer ethische en sociale invulling van islamitisch financieren (onder andere El-Gamal; zie
hoofdstuk 6). Een meer gedetailleerde vergelijking tussen het islamitische bancaire model en de JAK
bank en coöperatieve banken is zeker interessant.
Er is ook kritiek op het model van de JAK Bank. Hans Visser stelt dat het slechts op kleine schaal kan
functioneren: “Het is ontzettend lastig voor de klant, want je kunt pas een lening krijgen als je er zelf
ook spaart en een depositorekening hebt. Je moet dus al wat geld hebben om meer te kunnen lenen”.
Hij concludeert op basis van het voorbeeld van de JAK bank dat het kennelijk gewoon erg lastig is om
zonder rente te werken. Waarom zo moeilijk doen, vraagt hij zich dan ook verwondert af?180 In zijn
afscheidscollege Waarom eenvoudig als het ook ingewikkeld kan: interestvrij financieren? en Het
verbod op Riba: Lukt dat, financieren zonder rente?(2012) komt hij tot de conclusie dat “het erop lijkt
dat een ontwikkelde economie niet goed kan functioneren zonder rente en dat pogingen om de rente
niet alleen formeel, maar ook materieel uit te bannen tot mislukken gedoemd zijn” 181.
Verdieping: raakvlakken JAK Bank en islamitisch bankieren.
Oplossing: Alternatieve geld- en ruilsystemen
Op diverse plekken in de wereld waaronder in Nederland ontwikkelen groepen alternatieve valuta of
complementaire geldsystemen182. Ze zijn er al sinds de jaren ‘80 actief mee bezig, maar krijgen onder
invloed van de crisis, weer meer aandacht183.
Door als organisatie of gemeenschap zelf een eigen betalingseenheid of ‘munt’ te creëren, wordt een
deel van de macht van geldschepping aan de banken onttrokken. Alternatief geld kan ook rente vrij
gecreëerd worden. Een eigen munteenheid dient als ruilmiddel om onderling goederen en diensten uit
te wisselen, bijvoorbeeld in een stad of gemeenschap. Vaak zijn dit kleinschalige initiatieven waarbij
bewoners onderling diensten uitwisselen (via LETS, Makkies, Noppes, Gelres, etc). Wereldwijd
bestaan echter ook grootschalige commerciële ruilnetwerken waar mensen en bedrijven goederen en
diensten uitwisselen en hiervoor gebruik maken van een eigen elektronisch punten- of ‘munt’systeem.
Vaak zijn deze systemen bedoeld om de lokale economie, of onbenutte economische activiteit te
stimuleren. Het bekendste is het Zwitserse WIR-systeem, dat al sinds de jaren ‘30 operationeel is184. In
Nederland is TradeXchange actief185. Veel van deze professionele netwerken zijn aangesloten bij de
World Barter Association IRTA (International Reciprocal Trade Association)186.
De Zwitserse WIR opereert behalve als ruilnetwerk ook als bank en verstrekt rentevrij krediet187. Er
wordt ook geld gecreëerd door een lening te verstrekken of krediet te verlenen, maar dit is altijd
volledig gedekt door reële goederen (asset backed), het onderpand van bedrijfsactiva (inventaris of
vorderingen). Dit beperkt de hoeveelheid geld die in omloop kan komen. Dit lijkt op het islamitische
systeem, waar alle transacties gedekt moet zijn.
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Visser, H. ‘Rentevrij financieren: middel tegen de kredietcrisis’ in: Bank- en Effectenbedrijf 58:12, december 2008:
http://personal.vu.nl/h.visser/2008.Rentevrij%20financieren.B&E%2058.12.pdf . Interview 3 oktober 2012. Visser, H. , Waarom eenvoudig
als het ook ingewikkeld kan: interestvrij financieren? afscheidsrede Vrije Universiteit Amsterdam, 14 maart 2008
181
Zie Hans Visser.
182
Zie de websites van STRO (www.strohalm.nl) en Qoin http://qoin.org/nl/.
183
Zie bijvoorbeeld de Tegenlicht documentaire Gaten in de Markt, 28 januari 2013. http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1322180
184
WIR http://www.wir.ch/
185
TradeXchange Nederland http://www.tradexchange.nl/
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IRTA: http://www.irta.com/
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Monetaire ecosystemen: Geld en Duurzaamheid
Een monetair (geld)systeem met meerdere geldsystemen is inherent stabieler, stelt Bernard Lietaer. Hij
vergelijkt het met natuurlijke ecosystemen; net als een bos met één soort bomen kwetsbaar is voor
ziekten, zo is een economie met één type monetair eenheid dat ook. “Om systematisch de weerbaarheid
van onze economieën en de gezondheid van onze samenlevingen te verbeteren, moeten we … overgaan
naar een monetair ecosysteem”. We moeten ruimte maken voor “voldoende diversiteit in zowel de
soorten ruilmiddelen als in de aard van de instanties die ze scheppen en beheren”.
Meer stabiliteit volgt ook door het ‘alternatieve’ geld te koppelen aan reële waarde, aan goud of zilver,
of andere schaarse en inherent waardevolle materialen (zoals de goudstandaard). Op die manier kan er
niet meer monetaire waarde gecreëerd worden dan er in de reële economie daadwerkelijk aanwezig is.
Dit doet denken aan de islamitische nadruk op de koppeling van alle financiële transacties aan reële
goederen of diensten. De valutadenkers gaan echter verder door de waarde van het geld zelf te koppelen
aan de reële economie. Lietaer is bijvoorbeeld voorstander van invoering van een internationale munt,
de Terra, om internationale handel tussen bedrijven te vergemakkelijken en risicovolle wisselingen op
de valutamarkt af te dekken. De waarde is gebaseerd op een combinatie van reële waarde van goederen.

Hoewel een ander geldsysteem of ruilnetwerken zonder euro’s de meeste mensen vreemd in de oren
klinkt, is het denken hierover zeker niet alleen voorbehouden aan kleine groepen radicale denkers.
Zo omarmde Nobelprijs winnaar econoom Paul Krugmanbegin 2013 een – voor een leek vrij bizar idee over een reuzengrote platina munt. “Geld is wat we afspreken dat het is, dus …wat let een
minister om een platina munt ter waarde van 1 biljoen dollar (1000 miljard) te slaan om daarmee in
één keer de Amerikaanse schuld af te betalen?”, vatte Rens van Tilburg het idee samen in een van zijn
columns188. Er liggen fundamentele discussies achter die we hier kort hebben geschetst: over
geldschepping en de idee dat ander geld – alternatieve geldsystemen - een oplossing kan bieden. Dat
niet iedereen hiervan overtuigd is, zal niet verbazen: “Zelfs als ‘satire werkt de platina muntcampagne’
niet”, vindt een vertwijfelde Guardian journaliste189.
Islamitische alternatieve geld- en ruilsystemen
Rentevrije alternatieve ruil- en of geldsystemen zijn met een aantal aanpassingen sharia compliant te
maken. Lietaer, zo zullen we zo dadelijk zien, is ervan overtuigd dat zijn systeem voor een global
complementary currency volledig compatibel is met de sharia190. Het Turkse ruilnetwerk, Turk Barter,
schijnt te zoeken naar mogelijkheden voor een ruilsysteem op basis van islamitische principes191. Dit
moet nader uitgezocht worden. Er bestaat zeker interesse voor deze systemen vanuit de moslimwereld,
maar deze komt wel uit heel andere kringen dan de commerciële islamitische financiële wereld.
5.5

Alternatieve valutasystemen vinden weinig weerklank bij de mainstream islamitische financiële
sector. Net als in de conventionele sector staan de nationale munt en het proces van geldschepping niet
fundamenteel ter discussie. Het stimuleren van de lokale economie is daarnaast ook geen doelstelling
van het islamitisch financieren (en ook geen prominent aspect van het islamitische waardesysteem).
Toch is er – voor wie daar oog voor heeft - aanzienlijke activiteit te zien op het gebied van alternatieve
islamitische muntsystemen, ook in Nederland. Opvallend is dat dit idee in Maleisië serieus is
opgepakt. Daarnaast vindt het weerklank bij politiek georiënteerde radicale bewegingen.
De Golden Dinar beweging

Rens van Tilburg wijdde er een column aan in de Volkskrant (maart 2013). Zie ook: New York Times Paul Krugman, ‘Coins against
Crazies, 11 januari 2013, http://www.nytimes.com/2013/01/11/opinion/krugman-coins-against-crazies.html?smid=twNytimesKrugman&seid=auto&_r=1&.
189
Guardian, 4 januari 2013, ‘'Mint the coin': why the platinum coin campaign doesn't even work as satire’
http://www.guardian.co.uk/business/2013/jan/04/minting-platinum-coin-option-treasury
190
Bernard Lietaer http://www.slideshare.net/mukhtaralam/terra-islam-nocartoons2
191
Turk Barter: http://www.turkbarter.com/. Volgens Edgar Kampers van Qoin wordt hier gedacht aan een ‘islamitisch’ ruilsysteem. De
directeur van Turk Barter is op een STRO conferentie geweest over de islamitische economie (zie verder). Op de website is hierover geen
informatie te vinden over samenwerking met de islamitische financiële sector. Dit moet verder worden uitgezocht.
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De islamitische Golden Dinar beweging vertoont duidelijke verwantschap in denken met de
geldhervormers. Ze zijn er deels door geïnspireerd. De Britse Tarek al-Diwany is een interessante
schakel tussen de geldhervormers, de Positive Money Movement en de islamitische denkwereld. In de
korte documentaire Why are we all in debt?192 pleit Al-Diwany voor herinvoering van de
goudstandaard. Hij wil die koppelen aan islamitische munteenheden: de gouden Dinar en zilveren
Dirham. El-Diwany heeft zich waarschijnlijk laten inspireren door de ideeën van de Mubaritun
beweging die ook een actieve rol speelt in de (radicale) islamitische milieubeweging. De verwantschap
met het denken van STRO is niet ver te zoeken: de alternatieve geldeenheid, koppeling met goud en
zelfs de link met duurzaamheid193.
Ook in andere bewegingen bestaat enthousiasme voor de Gouden Dinar. Hizb ut-tahrir heeft in 2011
het Gold Report uitgebracht. Hierin wordt gepleit voor een herinvoering van de gouden standaard en
de islamitische munten. Deze beweging heeft een vrij radicale politieke islamistische agenda; zo pleit
ze onder andere voor herinvoering van het kalifaat194. Ook hier is verbinding met duurzaamheid
aanwezig195.
De praktijk: Maleisië
De ‘Dinar beweging’ vindt verrassend veel weerklank in Maleisië. In 2001 omarmde Mahathir bin
Mohamad, destijds premier, het idee voor een internationale islamitische munt. De Aziatische
financiële crisis van 1997 had een zoektocht naar alternatieve systemen in gang gezet. Op een van de
twee grote internationale conferenties is een voorstel gedaan om een islamitische munteenheid te
creëren. Deze zou als internationale handelseenheid moeten dienen voor handel tussen islamitische
landen196. Bernard Lietaer heeft in deze tijd zijn voorstel voor een internationale handelsmunt, de
Terra, in Maleisië gepresenteerd. Dit systeem van een global complementary currency is volgens
Lietaer volledig compatibel met de sharia197.
Ook in Maleisië zijn de Mubaritun de primaire aanjagers van het debat (met name Umar Vadillo)198.
Met het aantreden van een nieuwe premier is het enthousiasme in Maleisië wat geluwd. De
islamistische regering in de noordelijke provincie Kelantan schijnt islamitische munt alsnog te willen
implementeren199, maar dit is “motivated by politics more than benign religious values” stelt de
Guardian vast200. De universiteit van Maleisië ziet echter mogelijkheden (Ahamed Kameel en STRO).

192

Tarek el-Diwany: www.whyareweallindebt.com en www.theproblemwithinterest.com
El_Diwany heeft zich waarschijnlijk laten inspireren door de ideeën van de Mubaritun beweging van de Schotse Ian Dallas (Sheikh
Abd al-Qadir as-Sufi), de Baskische Umar Vadillo en Engelse Ahmad Thomson, alle drie bekeerlingen. Willem Wolters geeft een goede
beschrijving van deze stroming. Wolters (2009) p156-162; p33, noot 11. Interessant is dat dit dezelfde kringen zijn die ook actief zijn in de
Britse Islamitische milieubeweging. Fazlun Khalid, een van de trekkers van de Britse milieubeweging is actief in de Mubaritun (geweest).
Zie Schwencke, Globalized EcoIslam (2012), p45-46. “Khalid and Vadillo focus on the financial systems and deeply criticize the Western
capitalist ‘interest’ based banking systems which are seen to be the root cause of the environmental (and other) crises. The continual flow and
creation of new capital is fueling the large scale investments in environmentally destructive technologies. The Islamic ban on ‘interest’ (riba)
is central to their argument. These Eco-Islamists plead for the reestablishment of a ‘tried and tested’ Islamic monetary system based on the
Gold Dinar and Silver Dirham”.
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Hizb ut-Tahrir: www.hizb-ut-tahrir.org. The Goldreport http://www.thegoldreport.co.uk/publications/gold-standard-the-future-for-astable-global-currency; Quote: The only system of governance that unequivocally insists upon the Gold Standard as a benchmark is the
Islamic economy, as applied by the Islamic State (Caliphate). In Islam a dual metallic standard with gold and silver is applied. No fiat money
would be issued by the state, and any paper currency must be 100% backed. Gold and silver are both ideal as mediums of exchange: they
have intrinsic value (including jewellery and industrial use), are widely available, cannot be dominated (monopolised), and there is a regular,
yet growing supply of them to meet the needs of growing economies. The financial crisis has exposed just how much fiat currency systems
are at the mercy of the banking system, making phenomenal profits while exploiting wider society. By contrast, Islam provides a non-interest
environment in which there is less incentive to take money out of circulation”. Zie ook: Imran Hossein:
http://www.imranhosein.org/home.html; Sunnah Money (weblog): http://www.sunnahmoney.com/about/
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Schwencke, 2012.
196
Keynote speech given by former Malaysian Prime Minister, Dr. Mahathir Bin Mohamad in June of 2001, a Symposium on Islamic
banking and finance in Malaysia: The Development of Islamic Banking and its Importance in the Emergence of Economic Democracy:
http://www.socioeco.org/bdf/en/corpus_document/fiche-document-1045.html Comments by Thomas H. Greco, November 2002
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Bernard Lietaer http://www.slideshare.net/mukhtaralam/terra-islam-nocartoons2
198
Over Gold Dirham movement zie overzicht tot 2009 van activiteiten in Maleisië en Indonesië door Khalid Noorshah: The Islamic Gold
Dinar Movement in Malaysia, 2009. BLOG Gold Dinar http://gold-dinar.blogspot.com/. Also Umar Vadillo. Islamic gold dinar gains ground
in Malaysia, 4 september 2010: :http://articlesofinterest-kelley.blogspot.com/2010/09/islamic-gold-dinar-gains-ground-in.html
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Guardian (2010).
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Kritiek: Es ist nicht alles gold dass blinkt
Deze islamitische groepen tonen een duidelijke voorkeur voor een geldsysteem gebaseerd op goud.
Hierop valt het nodige af te dingen en kritiek blijft dan ook niet uit. Een dergelijke systeem biedt geen
oplossing voor het probleem van de rente en schuldcreatie; ook in dit geval zal ‘rente’ expliciet
verboden moeten worden. Het feit dat goud schaars is, vormt wel een begrenzing op geldcreatie. Het
beperkt de mogelijkheden voor kredietverlening door banken en voorkomt daarmee een excessieve
schuldenlast. De vraag is echter of dit systeem hanteerbaar is in de huidige complexe wereldeconomie.
Wolters is daar in ieder geval niet van overtuigd, al sluit hij niet uit dat “tijdens de financieeleconomisch depressie van de komende jaren, goud een hulpfunctie kan vervullen in monetaire stelsels,
als onderdeel van financiële reserves”201.
Een gouden muntsysteem kan bovendien tot nieuwe vormen van exploitatie en sociale ongelijkheid
leiden. De goudvoorraden zijn schaars en geografisch ongelijkmatig verdeeld. Dit leidt tot nieuwe
machtsvorming en verdere sociale ongelijkheid. Een journalist van de Guardian moet er weinig van
hebben:
The Islamic gold dinar could not thwart capitalism's excesses. It is only providing one more
avenue for exploitation. For this reason alone, it will not have my buy-in.202
Samenwerkingsverbanden en kruisbestuiving in Nederland
In Nederland is op verschillende momenten samengewerkt met islamitische groepen op het gebied van
complementary currencies203. Vooral STRO is hier op een aantal manieren bij betrokken onder andere
in een samenwerkingsproject met Islamic relief204. Beiden partijen tonen interesse om de
samenwerking in de nabije toekomst weer op te pakken.
5.6

-

In 2004 was STRO actief betrokken bij de organisatie van een symposium over de ‘islamitische
economie’ waar ook Turk Barter aanwezig was 205. In 2010 is door Islamic Relief een subsidieaanvraag
voorbereid rond de ontwikkeling voor rentevrij microkrediet in Pakistan/ Afghanistan 206 . STRO heeft
meerdere presentaties verzorgd op conferenties over Islamic Finance (onder andere Dubai 2000) 207. Op
dit moment werkt STRO samen met Ahamed Kameel, een professor in de economie aan de islamitische
universiteit van Maleisië die geïnteresseerd is “in de STRO-methodologie en een lespakket voor zijn
studenten ontwikkelt over de C3-methode”208.

201

Wolters (2009), p173.
Guardian (2010), Nazry Bahrawi. ‘Can Malaysia's Islamic gold dinar thwart capitalism?’
http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2010/jul/17/malaysia-gold-dinar-thwart-capitalism
203
Zie ook de scripties van Ming Jansen, M., A Breakthrough: values for a new banking system, inspired by islamic banking An empirical
study into the institutional logics and values of finance and banking in the Netherlands compared to Islamic banking in Kuala Lumpur,
Master’s thesis Vrije Universiteit Amsterdam, 1 March 2012.
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Interviews met Jaap Vink (STRO) en Ruth Jansen (Islamic Relief). Beide partijen hebben interesse om deze lijn op te pakken.
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Symposium ‘Islamitische economie’ (2004): presentatie samen met islamitische partnerorganisaties van een economische visie gebaseerd
op islamitische denkbeelden. Sprekers als Arjo Klamer (Erasmus Universiteit), Sirri Şimşek (directeur TurkBarter) en Farhat Khan (Polish
Muslim Union). Deze “lieten hun licht schijnen op thema’s als: ‘Islamitische economie’, ‘Rentevrije hypotheek voor moslims’ en ‘Barter in
Turkije’. De conclusie: samenwerking van bedrijven en hun klanten binnen rentevrije netwerken biedt perspectief. Bedrijven handelen
onderlinge transacties af met eigen administratieve eenheden. Leningen bij een bank en daarmee rentebetalingen zijn niet nodig. Door
renteloos lenen sparen bedrijven geld uit en kunnen hun klanten dan ook korting geven. De klanten brengen via aankopen Euro’s het
netwerk binnen. Op langere termijn zouden ook islamitische, rentevrije hypotheken mogelijk zijn binnen het netwerk”. STRO’s
partnerorganisatie Bedrijfskundige Moslims heeft deze visie verder uitgewerkt. Volgens Jaap Vink is dat gebeurd, maar “tot implementatie is
het bij mijn weten nooit gekomen” (interview). Zie ook ELSEVIER.NL Weekblad, Spiritueel: Halal handeldrijven, woensdag 2 november
2005 15:21http://www.elsevier.nl/web/10167636/Artikel/Spiritueel-Halal-handeldrijven.htm?print=true
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In 2010 werkt STRO samen met Islamic Relief en andere migrantenorganisaties aan een subsidieaanvraag in het kader van
ontwikkelingssamenwerking (gemeenschappelijk programma "Maatwerk en meerwaarde door samenwerking met migranten"/ MFS2 met
SEVA als penvoerder). De bedoeling was om samen een systeem van rentevrij microkrediet te ontwikkelen en vervolgens testen in Pakistan.
Islamic Relief is actief in tal van Islamitische landen in Europa, Azië en Afrika en is partner in de Migranten Alliantie waar ook STRO aan
deelneemt. Op grond van ervaring in Pakistan met rentevrij microkrediet zou in meer islamitische landen rentevrije bedrijfsnetwerken
ontwikkeld kunnen worden. Deze subsidieaanvraag is afgewezen, het project is niet van de grond gekomen. Jaap Vink heeft deelgenomen
aan de Islamic Relief Islamic Micro Finance Conference 2010.206 Contact Islamic Relief Nederland is Ruth Jansen: ruth@islamicrelief.nl)
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Met name de samenwerking van STRO met partijen in Maleisië is interessant. Alternatieve
geldsystemen vinden in Maleisië in vergelijking met het Midden-Oosten relatief veel weerklank.
Omdat Maleisië ook een van de hot spots voor Islamic Finance is, is het niet ondenkbaar dat in deze
regio interessante kruisbestuiving tussen islamitisch financieren en alternatieve geldsystemen ontstaan.
Nederlandse moslimgroepen, onder andere de Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële
Dienstverlening (ORFD) toont interesse in samenwerking209. Zie hoofdstuk 7.
Eerste stappen voor dit soort kruisbestuivingen zijn gezet tijdens de Oikos Conferentie in november
2012210 en de internationale Conferentie over Complementary Currencies in juni 2013. In
samenwerking met het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling zijn sessies georganiseerd over 'Rente,
geld en rentevrije alternatieven’ waaronder het islamitische systeem, de JAK bank en alternatieve
geldsystemen211.
Verdieping: Verkenning naar ‘Islamitische’ dimensie bestaande barternetwerken,
samenwerkingsverbanden met Islamitisch financiële sector (Sharia compliant complementary
currencies).
5.7

Conclusie: verwantschap op de flanken, buiten de hoofdstromingen

Een ingrijpende herziening van het geldstelsel of alternatieve geldsystemen, vindt weinig weerklank in
de mainstream Islamic Finance wereld. Deze sector is primair gericht op beleggen, investeren en
rentevrij financieren binnen het bestaande geldsysteem. De theoretici vinden elkaar wel in
denkbeelden over de aard van geld en negatieve sociale gevolgen van rente. Geld is een middel, geen
doel en dient productief ingezet te worden ten dienste van de economie. Voor radicale hervormingen
van het monetaire systeem lijkt echter weinig animo te bestaan.
In een aantal kritische, politiek georiënteerde bewegingen is meer enthousiasme te vinden voor
alternatieve geldsystemen. Hier pleit men voor het herinvoeren van de gouden dinar en de zilveren
dirham (het systeem uit de tijd van de Profeet), en voor het opnieuw koppelen van geldsystemen aan
de goudstandaard. Deze ideeën zijn in 2001 zelf korte tijd door de toenmalige premier van Maleisië
omarmd en op internationale conferenties besproken. Het idee was om een internationale munteenheid
te creëren voor handel tussen moslimlanden. Dat sloot goed aan bij Lietaer’s idee voor een global
currency, de Terra. Brede weerklank heeft dit idee echter nooit gevonden in de islamitische wereld.
Er is wel degelijk sprake van verwantschap tussen islamitische en alternatieve bancaire en
geldsystemen. In Nederland bestaat ook een duidelijke animo om dit nader te verkennen. Eerste
stappen zijn al gezet, onder andere door Oikos, het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling, het
Platform Duurzame en Solidaire economie, STRO en Qoin.
De hoofdstromingen– islamitisch en niet-islamitisch - vindt elkaar echter veel meer in verbetering van
toezicht of ethischer financieren. De ‘ethische’ lijn gaan we in het volgende hoofdstuk 6 verder
volgen.

209

Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD) (www.orfd.nl). Op de website is informatie over
complementaire geldsystemen opgenomen. Noerdin Chalhi, een van de oprichters¸ is geïnteresseerd in de mogelijkheden voor een rentevrije
currency- of ruilplatform.
210
Oikos conferentie 24 november 2012 De Toekomst die Wij Willen (sessie ‘Geld draait de wereld door, naar een verantwoord geldstelsel’)
met aandacht voor islamitisch bankieren. In samenwerking met het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling, het Platform Duurzame en
Solidaire Economie.
211
Qoin conferentie 19-21 juni. http://qoin.org/conference_english/. Sessie 'Rente, geld en rentevrije alternatieven’ op 21 juni 2013 in
samenwerking met Kennis Centrum Religie en Ontwikkeling: http://www.religion-and-development.nl/news/65/two-unique-events-onislamic-finance
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6 Verdieping: ethische en islamitische duurzame ontwikkeling
From an Islamic perspective, a sustainable development philosophy is a move in the right direction.
By emphasizing justice, equity and redistribution it has brought development theory much closer to Islamic
concepts. The Islamic economic paradigm has always emphasized equity as an important aspect of economic
decision making.
(Munawar Iqbal, Islamic Perspectives on Sustainable developement , 2005.

Hoe ‘ethisch’ is de islamitische financiële sector eigenlijk? Klopt de theorie nog wel met de praktijk?
In de islamitische wereld voert men daar een stevig debat over. Men spreekt over het ‘sociaal-ethische
falen’ van de sector en een grote kloof tussen theorie, verwachting en praktijk. Sommigen hebben zich
teleurgesteld afgekeerd van het islamitisch financieren. Anderen spannen zich in om de ethische
grondslagen verder uit te werken. Een aantal van hen ziet een duidelijke synergie met het ethische
kader van duurzame ontwikkeling: een islamitische economische ontwikkeling is een duurzame
ontwikkeling.
Kritiek: naar coöperatief bankieren
“Als we het maar geen rente noemen is het goed”, schampert een analist in Forbes212.. De kritiek op
de islamitische financiële sector, zeker de commerciële banken, liegt er soms niet om. We hebben daar
elders al bij stil gestaan. Voor sommigen is de tegenvallende praktijk reden om het islamitisch
bankieren af te wijzen, althans in zijn huidige vorm. Een aantal mensen keert zich helemaal af van de
sector. Een deelnemer aan het Nederlandse online discussieplatform OntdekIslam, verwoordt het als
volgt: “Islamitisch bankieren bestaat helemaal niet: dit is ‘gewoon bankieren’ met een onterecht
islamitisch keurmerk. Einde discussie”213.
6.1

De Amerikaans-Egyptische hoogleraar El-Gamal wil zover niet gaan. Hij heeft zich jarenlang intensief
met de ontwikkeling van de islamitische sector beziggehouden en vindt – net als vele anderen - dat de
commerciële islamitische sector zich teveel is gaan richten naar de conventionele sector: deze is er
feitelijk niet van te onderscheiden. “Islamic finance mimics conventional finance”214. Bovendien,
voegt hij eraan toe, is de sector een speelbal van islamitische bewegingen en politieke agenda’s
geworden. Hij verwacht inmiddels meer heil van coöperatieve organisatievormen, zoals de
Nederlandse Rabobank of de Engelse Building Societies, waarbij leden ook direct participeren in de
besluitvorming van de financiële instellingen. Dit gaat verder dan participeren in een financiering215.
El-Gamal grijpt gedeeltelijk terug op de eerste islamitische banken die ook een coöperatieve grondslag
hadden. Interessant is dat hij zich ook aansluit bij een wereldwijd toenemende belangstelling voor
coöperatieve vormen van bankieren216.
Verdieping: verkenning van de raakvlakken tussen islamitisch en coöperatief bankieren.
Ook Hans Visser vindt de kritiek terecht. “Waarom zo moeilijk doen”, vraagt hij in zijn
afscheidscollege Waarom eenvoudig als het ook ingewikkeld kan: interestvrij financieren?. Ook hij
stelt vast dat het merendeel van de transacties inderdaad niet meer is dan creatieve omwegen, bedoeld
212

Verwijzing van Hayat (2011), ‘Don’t Call it Interest’ in: Forbes: http://www.forbes.com/forbes/2007/0723/122.html
Ontdek Islam over Islamitisch bankieren: http://ontdekislam.nl/forum/viewtopic.php?f=4&t=76510. ‘Deze zogenaamde Islamitsche
banken handelen net zoals andere banken ook in Riba’.
214
Check bron, veelgehoorde zin.
215
Mahmoud El-Gamal is a Professor at Rice University http://elgamal.blogspot.nl/
216
De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroepen tot het VN jaar van de Coöperatie (http://www.jaarvandecooperatie.nl/). Ook in
Nederland is een duidelijk sprake van een herontdekking van de coöperatieve samenwerkingsvormen. Zie special Revival van de coöperatie
P+, People Planet, Profit, jaargamf 11, nr2, november, december 2012. http://www.p-plus.nl/nieuws/revival-cooperatie. Met name artikel:
‘Investments Coöperaties wereldwijd: Groter dan alle concerns samen’ met Rabobank Wim Boonstra, hoofdeconoom en Bas Rüter, directeur
Duurzaamheid.
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om rente te voorkomen. In Het verbod of Riba: Lukt dat, financieren zonder rente?(2012) verbindt hij
daar de conclusie aan dat “het erop lijkt dat een ontwikkelde economie niet goed kan functioneren
zonder rente en dat pogingen om de rente niet alleen formeel, maar ook materieel uit te bannen tot
mislukken gedoemd zijn” 217. Visser verwacht weinig heil van de islamitische banken. Ze hebben
weinig te bieden aan “niet-moslims wat Triodos, ASN en de coöperatieve banken niet beter kunnen”.
Visser moedigt een islamitische niche in het bankenlandschap echter wel aan “omdat ook daar
soortenrijkdom een groot goed is”. Deze islamitische banken zouden zich kunnen “ontwikkelen tot
bondgenoten in een beweging naar meer sociaal en ecologisch verantwoord bankieren. Zover is het
echter nog niet. Ze zouden misschien meer aangesproken kunnen worden op hun uitgangspunten”218.
De teleurstelling en kritiek zijn deels ook toe te schrijven aan onrealistische verwachtingen, vindt
Usman Hayat van het CFA Institute. “Als er labels ‘islamitisch’, verantwoord’ of ‘duurzaam’ aan
financieringen worden gehangen, roept dat allerlei verwachtingen op over een ethische verschil met de
conventionele sector”. Dit waar maken valt vervolgens niet mee.
When labels like ‘Islamic,' ‘responsible' and ‘sustainable' are placed on finance, they trigger
expectations of ethical differences from the mainstream. Meeting customer expectations is a tough task
for any business, but when it comes to Islamic finance and socially responsible investing (SRI), the gap
between expectations and practice presents a significant challenge. … In practice, other than refusing to
finance ‘sin' industries, […] expectations are hard to meet. Despite the expectation of profit sharing,
most of the financing in the Islamic financial sector is debt based, where the form of financing is
219
changed to that of a sale or a lease without necessarily changing its economic substance .

Anderen uit de islamitisch financiële wereld laten zich niet ontmoedigen en spannen zich in om de
theorie beter te laten aansluiten bij de praktijk. Dat betekent voor hen nog meer nadruk op equity
finance en een betere screening op sharia compliance van de investeringen. Een econoom als Cizakca
aarzelt niet om de ideale economische ontwikkeling als ‘islamitisch kapitalisme’ te kenschetsen. Hij
pleit ervoor principes van risico, winst- en verliesdeling en participatieve vormen van
aandeelhouderschap ver door te voeren220.
Een andere stroming richt zich meer op een ‘ethische benadering’ van islamitisch financieren. Dit
manifesteert zich onder andere in een steeds prominentere plek op de agenda’s van ‘ethiek’ op de
grote conferenties over Islamic Finance221. Ook Nederlandse experts herkennen deze trend222.
Rachida Talal constateerde tijdens haar veldonderzoek in 2012 in Maleisië dat men hier actief op zoek
is naar een betere aansluiting van het islamitisch financieren op de kernprincipes223. Het viel haar
daarnaast op dat veel niet-moslims in Maleisië interesse tonen in islamitische financiële instellingen en
dat vooral het ethische imago van deze instellingen hen aanspreekt. Omar Salah nuanceert dit beeld
enigszins: heel hard gaat het allemaal niet. De sector mist de ‘louterende werking’ van de crisis en
voelt dus minder druk om te veranderen of om fundamentele lessen te trekken uit het functioneren van
het systeem. De crisis heeft eerder als een bevestiging gefungeerd voor de superioriteit van het eigen
stelsel (stabieler), concludeert hij224.
217

Zie genoemde publicaties Hans Visser.
Hans Visser, email 13 maart 2013.
219
CFA Institute: www.cfainstitute.org. CFA Institute is a global, nonprofit member organization of financial analysts, portfolio managers,
and other investment professionals. De Nederlandse vereniging: www.cfasociety.org/netherlands. Voor Usman Hayat zie:
http://www.cfainstitute.org/learning/topics/Pages/content_specialists.aspx; http://meic.cfainstitute.org/author/usmanhayat/
220
Islamitisch economen die sterk pleiten voor een beter uitwerken van het principe van risico deling en equity finance zijn: Cizakca, M.
Islamic Capitalism and Finance, Orgins, Evolution and the Future, Cheltenham UK: Edward Elgar, 2011. Askari, H., Zamir Iqbal,
Noureddine Krichenne, Abbas Mirakhor, The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future,
Wiley Finance, 2010.
221
O.a Ninth Harvard University Forum on Islamic Finance (2010). Building bridges across the financial communities.
http://ifp.law.harvard.edu/.
222
Omar Salah, interview 25 oktober 2012. Rachida Talal, interview 1 oktober 2012.
223
Rachida Talal, interview 1 oktober 2012. Ze vat de kernwaarden samen als: goed zijn voor medemensen, gemeenschappelijke waarden,
maatschappelijk nut, niet uitbuiten, binnen grenzen handelen, excessief gedrag vermijden.
224
Omar Salah, interview 25 oktober 2012.
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6.2

Islam based Finance in de geest van de wet

Een tweede lijn van kritiek richt zich op de ‘ethische grondslagen’ van het islamitisch financieren. Net
als velen vindt ook Mehmet Asutay van het Britse Durham Centre for Islamic Economics and Finance
dat de islamitische financiële sector niet meer in lijn is met de oorspronkelijke bedoelingen. Hij
225
spreekt over sociaal-ethisch falen . Men is zich – net als de conventionele sector - teveel gaan
richten op winstmaximalisatie. De islamitische sector is zich daarnaast echter ook nog te eenzijdig
gaan richten op sharia compliance, de juridisch- technische kant van islamitische financiering.
Hiermee zijn de diepere bedoelingen uit het oog verloren. Het gaat volgens Asutay juist om de
onderliggende bedoeling, de ‘geest van de wet, de sharia’ (al-maqasid al-sharia). Asutau staat hierin
zeker niet alleen., Dit onderwerp is onderdeel van een wereldwijd debat (form versus substance
debatten).
Asutay maakt onderscheid tussen ‘sharia compliant finance’ (naar de letter van de wet) en ‘Islam
based finance’ (naar de geest van de wet). Islam based finance vloeit volgens hem voort uit het
islamitische sociaal- economische ethische waardestelsel: de ‘islamitische morele economie’. Omdat
de theorievorming op dit vlak is achtergebleven, is de islamitische financiële sector zich gaan voegen
naar de neo-klassieke economische theorieën, stelt hij. Hij pleit voor een verdere verdieping en
uitwerking van de ‘islamitische morele economie’.
Voor Asutay is een islamitische morele economische ontwikkeling een ‘sociale en duurzame
ontwikkeling’226. Een ‘ideale’ islamitische morele economie is sociaal rechtvaardig, streeft naar sociaal
acceptabele groei en een balans tussen economie, ondernemerschap, maatschappij en milieu. Het gaat
om een mensgerichte economische ontwikkeling, een afweging tussen sociale optimalisatie en
winstoptimalisatie, bescherming tegen exploitatie door kapitaalkrachtigen, dienstbaarheid aan het
maatschappelijk belang en een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen. Deze invulling ligt
niet ver af van wat ook elders onder een ‘duurzame economie’ verstaan wordt227. Asutay benadrukt
daarnaast dat de economie dienstbaar (for the sake of) moet zijn aan ‘spirituele ontwikkeling’228. Dit is
natuurlijk op meerdere manieren in te vullen.
De islamitische economie als ‘waardeneconomie’
Asutay’s denken kan niet losgezien worden van de ‘islamitische economie’, een specifiek vakgebied
binnen de islamitische wetenschap229. Dit is erop gericht om uitgaande van de bronnen (Koran, hadith,
sharia) ethische grondslagen te definiëren voor economische ontwikkeling. De theorievorming rond
6.3

225

New Horizon IIBI lectures October 2009: Considering the dichotomy between the ideals and realities of Islamic finance. October 2011:
The Socio-Ethical Failure in Islamic Banking and Finance. Op New Horizon: http://www.newhorizonislamicbanking.com/index.cfm?section=lectures&action=view&id=10931 . Mehmet Asutay is Directeur van Durham Centre for Islamic
Economics and Finance (VK): https://www.dur.ac.uk/dcief/
226
Asutay, New Horizon, 2011: “Developments in the theory of Islamic Moral Economy (IME), moreover, have been very sluggish and
inadequate and it is, therefore, an incomplete body of theory. The shortcomings in knowledge development resulted in IBFIs following a
neoclassical economic framework. The IME’s call for social and sustainable development is, therefore, not considered as an aim by IBFIs;
the social good, hence, is not prioritized”.
[The philosophy of the Islamic moral economy] is based on financial and economic efficiency and effectiveness but also social optimality in
which the ‘due’ and the ‘share’ of the society must be returned through various social institutions.
… [It] further aims at productive economic activity or real economy; and profit-and-loss sharing (PLS) and hence risk-sharing; thus
partnership against the dominance of the strong, namely the capital; serving humanity and society for the sake of spiritual attainment and to
perceive resources as trust from God, and hence directing all the resources to their perfection; spiritual accountability; and working for social
good and justice not as a voluntary exercise but also in some cases as compulsory acts. These are the values that go beyond the mechanistic
and limited nature of Shari’ah compliancy, as the current practice of IBF aims at adhering.
227
Vele bronnen met talrijke variaties, accenten en invullingen. Zie bijvoorbeeld, Ubuntu Verklaring, Earth Charter, Platform Duurzame en
Solidaire Economie of Hoogenhuis (2012).
228
Gebruikelijk in (inter)religieuze verklaringen over duurzame ontwikkeling, de Earth Charter.
229
Met ‘Islamitische wetenschappen’ bedoelen we niet de traditionele wetenschappen (theologen en rechtsgeleerden), maar
(semi)academische vakgebieden waar de ethische context nauw betrokken wordt. Hier liggen intensieve debatten aan ten grondslag, over de
relatie tussen wetenschap en religie, het waardevrije wetenschap etc. Een stroming islamitische wetenschappers is in de jaren 70 zich gaan
toeleggen op de ontwikkeling van specifieke ‘islamitische wetenschap’, waaronder islamitische sociologie, economie, etc. Zie referentie in
Schwencke, Globalized EcoIslam.
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islamitisch financieren is van hieruit ontstaan230. Het rijke spectrum aan hedendaagse islamitische
denkrichtingen is hier vertegenwoordigd: van marxistisch en neoliberaal tot traditionalistisch en
modernistisch. Het debat is in volle gang, stelt Abbas Mirakhor, een bekende Amerikaanse
islamitische econoom231. Er bestaan nog geen vastomlijnde beelden over hoe een ‘islamitische
economie’ er precies uit zou moeten zien. Ook is er vanuit diverse richtingen stevige kritiek geuit232.
Er is sprake van een zekere mate van consensus op een aantal kernpunten, die ook met het oog op de
ontwikkelingen van islamitisch financieren en duurzaamheid relevant zijn.
-

-

-

Ten eerste is men het eens over de rol van waarden in de economie. “Het islamitische
economische paradigma heeft altijd de centrale rol van waarden in de economische besluitvorming
benadrukt”, stelt Munawar Iqbal in Islamic Perspectives on Sustainable developement (2005). Het
idee dat de economie waardevrij is of zou moeten zijn, wordt gezien als absurd, als uitwas van de
westerse ‘mythe van het positivisme’233. Waarden bepalen wat we doen, de keuzes die we maken,
wat onze behoeften en voorkeuren zijn. Daarmee zijn waarden sterk bepalend voor de economie.
Ten tweede maken islamitische economen bezwaar tegen het eenzijdige materialistische mens- en
wereldbeeld van de klassieke economische theorieën. Tegenover de ‘homo economicus234zetten zij
de ‘homo islamicus’ die zich niet alleen door materiële, maar ook door morele en spirituele
belangen laat leiden. Een optimale sociale organisatie is niet denkbaar zonder moreel en ethisch
kader dat mensen aanzet om in het algemeen belang te handelen235.
Ten derde benadrukken deze economen sociale en economische rechtvaardigheid (beneficience,
equity) als belangrijkste kernwaarde van de Islam en van een islamitische economie.236
“Rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid (justice and equity) is het wezen van de Profetische
boodschap” (Siddiqi). Over de exacte betekenis van het begrip sociale rechtvaardigheid bestaat
veel discussie237. Vaak wordt het begrepen in termen van gelijkwaardigheid, een eerlijke verdeling
van welvaart en een ‘eerlijke’ afweging tussen individuele en collectieve belangen.

Ideeën van deze islamitische economen sluiten op meerdere punten aan bij een genre dat meer wind in
de zeilen krijgt: literatuur die de normatieve dimensie van het economische denken verkent en
waarvan de Tjechische Tomas Sedlacek een goed voorbeeld is. “Wij economen zijn opgeleid om
normatieve oordelen en meningen over goed of slecht (kwaad) uit de weg te gaan. Maar in weerwil
van wat onze handboeken ons vertellen, is de economische wetenschap juist vooral een normatief
terrein”. De economen van tegenwoordig concentreren zich veel te sterk op de zwart-wit cultus van de
homo economicus waarin goed en kwaad niet bestaan”.238.Tegenwoordig liggen er meerdere
vergelijkbare boeken in de boekwinkels239.

230

Voor een beschijving van de historische ontwikkeling van de islamitische economie, zie bijvoorbeeld Hans Visser, Islamic Finance
(2007).
231
Mirakhor geeft goed inzicht in de belangrijkste discussies binnen de Islamitische economie in: Mirakhor, A., A Note on Islamic
Economics, Islamic Development Bank, IRTI, 2007. http://isie.org/download/note%20on%20islamic%20economics%20Abbas%20Mirakhore.pdf
232
Kuran, Timur, Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism, Princeton: Princeton University Press, 2004
233
Iqbal (2005), 20.
234
De ‘homo economicus’ is de volledig rationele, op efficiëntie en nutsmaximalisatie en eigenbelang gericht mens, de primaire actor in
een neoklassiek economisch model. Dit mensbeeld is nauw verbonden met het economisch liberale en kapitalistische gedachtegoed, waar
gesteld wordt dat een samenleving bestaande uit volledig vrij individuen automatisch een voor iedereen optimale evenwicht vindt.
235
Sidiqqi quoted in Mirakhor/ IDB (2007): Islam is primarily about a spiritual view of life and a moral approach to life’s problems, including
the economic problem. The contentment Islam promised man is rooted in this spiritual and moral framework… It is time to demonstrate how
modern man can live a peaceful, satisfying life by shifting to the Islamic paradigm that values human relations above material possessions
(Siddiqi, een bekende islamitische econoom)
236
Mirakhor (2007)
237
Dit geldt voor alle debatten over ‘rechtvaardigheid’. Hogenhuis (2012) geeft een goede beschrijving van de verschillende manieren
waarop het begrip ‘rechtvaardigheid’ gebruikt wordt in westerse filosofische en christelijke tradities.
238
Sedlacek, De Economie van Goed en Kwaad: de Zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wallstreet, 2012: p12,13.
239
Klamer, A., ‘Het wordt Tijd voor een Waardeneconomie’in De Republikein. http://www.klamer.nl/articles/europe/republic.php. Artikel
ODE Magazine augustus 2012. Lezing op Oikos conferentie 24 november 2012. Klamer is tevens nauw verbonden aan het Sustainable
Finance Lab. Ook: Hoogenhuis, De Ceder en de Saxofoon,improviseren op een volwassen economie en duurzame welvaart (2012,) Coyle
How Much is Enough?,2011, Skildeslky , The Economics of Enough (2012), M. Sandel Niet alles is te Koop (2009).
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Wat ze gemeen hebben is dat ze de vraag stellen naar de ethische grenzen waarbinnen economische
ontwikkeling vorm kan krijgen, en vooral ook naar de richting van economische ontwikkeling. Waar
willen we met elkaar naartoe? Wat is een goed leven, een goede samenleving?
Op dit punt zijn er interessante raakvlakken met de islamitische economen die zeker het onderzoeken
waard zijn, maar in de huidige literatuur onderbelicht blijven. Sedlacek verkent bijvoorbeeld het
economische denken in de periode vanaf de Sumerische tijd tot aan onze tijd, maar laat daarbij het
islamitische economische denken volledig buiten beschouwing. Volgens hem is dat geen onwil en
heeft dit te maken met onbekendheid met de materie.
Verdieping: verkenning islamitische economie, raakvlakken met bredere debatten over rol van
waarden in en de richting van de economie.
6.4

Islam, sociale en ecologische duurzame ontwikkeling

Als we ervan uitgaan dat ‘sociale rechtvaardigheid’ een van de pijlers van de islamitische economie is,
is de stap naar ‘duurzaamheid’ niet zo groot. Asutay is dan ook niet de enige die deze verbinding
legt240. Ook voor de islamitische econoom Munawar Iqbal is een islamitische economische
ontwikkeling een ‘duurzame ontwikkeling’. Vanuit een islamitisch perspectief is denken over
duurzame ontwikkeling een stap in de goede richting.
From an Islamic perspective, a sustainable development philosophy is a move in the right direction. By
emphasizing justice, equity and redistribution it has brought development theory much closer to Islamic
concepts. The Islamic economic paradigm has always emphasized equity as an important aspect of
economic decision making
.. Now that the myth of positivism is losing some of its sway, the issue of [distributional justice] is
receiving greater attention. Sustainable development theorists are at the forefront of this transition.
Issues of governance structures, both public and corporate, and regard for future generations and nature,
also have many commonalities between the two philosophies so there is need for theorists from both
sides to interact more closely241.

In Islamic Perspectives on Sustainable developement (2005) licht Iqbal toe wat sociale
rechtvaardigheid betekent: medemenselijkheid, een eerlijke verdeling van (schaarse) middelen, erop
toezien dat iedereen in zijn of haar basisbehoeften kan voorzien en extreme inkomensverschillen
voorkomen. Dit is volgens Iqbal de beste garantie voor sociale politieke cohesie en stabiliteit. “Het
islamitische concept van ontwikkeling is altijd gegrond geweest op sociale rechtvaardigheid en het
kunnen voorzien in basisbehoeften”, stelt hij. Armoedebestrijding is daarmee een van de belangrijkste
aandachtsgebieden binnen een islamitische economie242. Zijn ideeën sluiten aan bij de ideeën van
Martha Nussbaum en Amartya Sen over menselijke basisbehoeften (‘capabilities’) en human
development243. Iqbal wijst verder op (islamitische) waarden van solidariteit, ‘matiging’, het tegengaan
van excessieve consumptie en een eerlijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen (intragenerationele
equity).

Ook de islamitische denker Tariq Ramadan verbindt de islamitische denkwereld met deze stroming van ‘mensgerichte ontwikkeling
(human development). Zie bijvoorbeeld Ramadan, T. Radical Reform, 2009. p77, p242-243. Zijn ideeën vinden gehoor in de interreligieuze
bewegingen rond de Charter of Compassion, Earth Charter, Parliament of the World’s Religions. Over rol van Islamitische denkers zie
hoofdstuk over Common Ground beweging zie: Schwencke, Globalized EcoIslam, 2012.
241
Iqbal, Munawar, eds. Islamic Perspectives on Sustainable Development, 2005, p20.
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Zie Schwencke (2012), Llewellyn (2005). In een vooronderzoek van de Islamic Declaration on Sustainable Development staat
bijvoorbeeld: The message that modern environmentalism conveys in order to change man‘s attitude towards nature is enclosed in the Holy
Quran, which discussed either patterns of natural equilibrium … or the necessity to preserve the environment. …. These are some of the
general principles that can be worked out from Allah's Words, and which can be the basis of an Islam-oriented sustainable development. This
does not mean Islam has an own sustainable development strategy and refuses the concept as it is agreed upon in this day and age, but it can
contribute advantageously to its elaboration, and help modern science change man's attitude towards his environment
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Concept human development is de grondslag gaan vormen voor beleid van de Verenigde Naties (UNDP).
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Daarnaast beschermt de islamitisch wetgeving toekomstige generaties door beperkingen te stellen aan
privaat eigendom van natuurlijke bronnen die cruciaal zijn voor het algemeen belang (zoals water,
gemeenschappelijk land) en toekomstige generaties (intergenerationals equity) 244. Hiermee benoemt
Iqbal ook de ecologische kant van duurzaamheid. Hij wijst tevens op de mogelijkheden die het
islamitische recht biedt om natuurlijke grondstoffen te beschermen. Er wordt op diverse plekken in de
wereld gewerkt aan islamitisch milieurecht. Hierbij put men uit de rijke jurisprudentie van de
rechtsscholen (sharia) op het gebied van eigendomsrechten voor land- en waterbeheer, etc.245.
Ecologische duurzaamheid
De ecologische kant van duurzaamheid krijgt beduidend minder aandacht. Dat wil niet zeggen dat er
niets op dit terrein gebeurt 246. Individuele auteurs schrijven al sinds de jaren ‘70 over Islam, milieu,
natuur en duurzaamheid. Vanaf de jaren ‘80 en ‘90 zijn ook internationale islamitische instellingen
zich gaan mengen in de duurzaamheiddebatten en zijn er islamitische visies op duurzaamheid
uitgewerkt247. Zo is in 2002 een Islamic Declaration on Sustainable Development op de World
Summit in Johannesburg gepresenteerd (en opnieuw op de Rio+20 VN conferentie in juni 2012)248 .
In deze verklaringen en literatuur zien de auteurs geen tegenstelling tussen Islam en duurzame
ontwikkeling. De mens is als rentmeester aangesteld en heeft de plicht de planeet met zorg en respect
te behandelen. Islam is daarmee dubbel groen; het ‘groen’ als symbolische kleur van de Islam laat zich
moeiteloos combineren met het ‘groen’ van duurzaamheid249 .
Hiermee is overigens niet gezegd dat daarmee de dagelijkse praktijk ook duurzaam is. De afstand
tussen duurzaam denken en doen is net als elders groot. Duurzaam denken is ook zeker geen
mainstream in de islamitische wereld. Wel zijn er aanwijzingen dat de islamitische groene beweging
meer voet aan de grond begint te krijgen (zie Globalized EcoIslam).
6.5

Conclusie

Er is een duidelijke behoefte aan een meer ‘ethische invulling’ van de islamitische financiële sector,
die volgens critici te ver is afgedreven van de oorspronkelijke bedoeling. Denkers zoals Asutay pleiten
voor een stevigere borging in de ‘islamitische morele economie’ en verbindt dit met het ethische kader
van duurzame ontwikkeling: een islamitische economie is een duurzame economie. Ook andere
islamitische economen zien een zelfde verbinding. Ze benadrukken daarbij met name de sociale
dimensie van duurzaamheid, waarmee ze sociale rechtvaardigheid als centrale pijler van de Islam
benadrukken. De ecologische kant blijft onderbelicht, maar wordt door anderen uitgewerkt (vanuit een
kleine, mogelijk groeiende islamitische groene beweging).
Het is niet ondenkbaar dat deze sociale (en deels groene) ethische trends het denken over islamitische
financieren gaan beïnvloeden. Dat versterkt de ontwikkeling van een islamic social finance
micofinanciering) en sharia compliant en social responsible investment (SRI).
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Zie Schwencke (2012), Llewellyn (2005).
Schwencke (2012), Globalized EcoIslam, Universiteit Leiden.
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Schwencke (2012) heeft een deel van deze literatuur (Engelstalig) in kaart gebracht.
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Islamic Principles for the Conservation of the Natural Environment:1983, 1994, Llewelyn, O. Abd-ar Rahman, Dee, Mawil Y. Izzi, AlGlenid, M., Ba-Kader, Abdul Latif, ‗Islamic Principles for the Conservation of the natural Environment, Gland, Switzerland IUCN and NR,
MEPA, Saudi Arabia, (1983), 1994.
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Islamic Declaration on Sustainable Development, 2002, ISESCO, OIC (Organisation of Islamic Conferences).. Hernieuwde versie van de
Verklaring op de Rio+20 Conferentie in 2102: http://www.isesco.org.ma/index.php?option=com_k2&view=item&id=7114:fifth-islamicconference-of-environment-ministers-adopts-draft-islamic-declaration-on-sustainable-development-within-framework-of-islamicworld%E2%80%99s-participation-in-rio+20-summit&lang=en
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OIC/ ISESCO, Sustainable development for the Perspective of Islamic Values and Specificities of the Muslim World‘. Part of: The
Islamic World and the Sustainable Development (Specificities, Challenges and Commitments), 2002. Niet meer online beschikbaar. In een
vooronderzoek van de Islamic Declaration on Sustainable Development staat bijvoorbeeld: The message that modern environmentalism
conveys in order to change man‘s attitude towards nature is enclosed in the Holy Quran, which discussed either patterns of natural
equilibrium … or the necessity to preserve the environment. …. These are some of the general principles that can be worked out from Allah's
Words, and which can be the basis of an Islam-oriented sustainable development. This does not mean Islam has an own sustainable
development strategy and refuses the concept as it is agreed upon in this day and age, but it can contribute advantageously to its elaboration,
and help modern science change man's attitude towards his environment
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7 Islamitisch financieren in Nederland
Islamitisch bankieren voldoet aan een vraag van de in Nederland woonachtige moslims
…en wij zien hier een kans zien voor de Nederlandse financiële sector.
Dubai en Londen ontwikkelen zich momenteel tot internationale centra
voor Islamitisch bankieren.
Nederland is geschikt om hier ook een rol in te vervullen.
[Wouter Bos, voormalig minister Financiën, 2007]

Hoe zit het met islamitisch financieren in Nederland?
Van 2006 tot 2008 bestond er veel aandacht voor de mogelijkheden. De snelle groei van de
islamitische financiële markten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Luxemburg was in Nederland
niet onopgemerkt gebleven. De Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten, de
Belastingdienst en het Ministerie van Financiële Zaken keken serieus naar de mogelijkheden voor
islamitische banken, rentevrije spaarproducten, leningen en hypotheken. De term ‘halal-hypotheek’ is
in deze tijd ontstaan. Er was zelfs even sprake van het oprichten van een nationaal Islamitisch
Expertise Centrum. Door het ongunstige politieke klimaat en de financiële crisis zijn de plannen voor
een dergelijk centrum in de ijskast terechtgekomen en is het stil geworden250.

Nederlandse golf van aandacht 2006-2008
In 2006 is er sprake van een sterke opkomst van islamitische financiële producten en diensten in onder
andere het Verenigd Koninkrijk (VK), Luxemburg en Frankrijk251. Ook in Nederland nam de interesse
7.1
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In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de interviews met Nederlandse experts: Werner Bijkerk, Mohamed Bouker, Kees Hooft, Niels
Müller, Omar Salah, Majorie Sinke, Rachida Talal-Azimi, Hans Visser. Zie ook: Wolters (2009), de scriptie van Gijs van Leeuwen (2012).
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Zie voor een korte beschrijving van deze context: AFM/ DNB: Rapport Verkennende Analyse islamitisch financieren.
http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/rapporten/2008/analyse-islamitisch-financieren.aspx
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toe. Nederlandse moslimgemeenschappen organiseerden bijeenkomsten over islamitisch financieren,
ABN AMRO lanceerde een islamitisch beleggingsproduct252 en de Rabobank startte een onderzoek
naar de mogelijkheden voor een ‘halal-hypotheek’. Een kleine financieringsmaatschappij, genaamd
Bilaa-Riba Islamic Finance Leiden, begon als eerste partij in Nederland islamitische hypotheken aan
te bieden.
Vanaf 2007 ging de Nederlandse overheid zich er actief in mengen. Wouter Bos, destijds minister van
financiën, zag kansen op dit terrein en maakte aan de Tweede Kamer bekend dat het ministerie van
Financiën onderzoek deed naar “de markt voor islamitisch (sic) bankieren in Nederland, en hoe deze
verder tot ontwikkeling kan worden gebracht”.
In de eerste plaats omdat het islamitisch bankieren voldoet aan een vraag van de in Nederland
woonachtige moslims. In de tweede plaats omdat wij hier een kans zien voor de Nederlandse financiële
sector. Dubai en Londen ontwikkelen zich momenteel tot internationale centra voor Islamitisch
bankieren. Nederland is geschikt om hier ook een rol in te vervullen 253.

Een verkennend onderzoek, uitgevoerd door De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële
Markten (AFM), concludeerde dat het faciliteren van een Nederlandse islamitische financiële sector
zinvol zou zijn. Wel zou het lastig zijn om islamitische hypotheken vorm te geven binnen het
bestaande fiscale regime. Dit had vooral te maken met de bestaande regelingen rond de
hypotheekrenteaftrek en de overdrachtsbelasting254. Dit werd bevestigd door vervolgonderzoek vanuit
de Belastingdienst255. Een wetswijziging was in die tijd politiek onbespreekbaar; de hypotheekrente
aftrek was één van de hete politiek hangijzers. Bovendien werd het debat over de rol van islam in
Nederland sterk bepaald door de gedoogconstructie met de PVV256. Een wetswijziging voor
‘islamitische’ hypotheek vond weinig bijval. In de nota Islam (2008) gaf Henk Kamp aan dat de VVD
ook in algemene zin weinig zag in islamitisch bankieren:
Islamitisch bankieren – het formeel niet berekenen of betalen van rente – is een praktijk die niet past in
de Nederlandse financiële orde. Constructies met als doel in formele zin het berekenen of betalen van
rente te ontlopen, worden op geen enkele wijze door de overheid gefaciliteerd 257.

Niels Muller en Kees Hooft van advocatenkantoor Looyens & Loeff, beide experts op gebied van
islamitisch financieren, vonden dat Kamp de plank hiermee volledig mis sloeg.
De VVD begrijpt niets van islamitisch bankieren. ….Islamitisch financieren is helemaal niet in strijd
met de wet en de stelling dat islamitisch financieren niet in de Nederlandse financiële orde past is dan
ook pertinent onjuist. …Islamitisch financieren gaat niet om het ontlopen van rente, maar gebruikt heel
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ABN AMRO en Liechtensteinisch LandesBank. LLB Top 20 Middle East Total return Index. http://www.ameinfo.com/105557.html; FT:
http://www.ft.com/cms/s/0/541693d2-9f6c-11db-9e2e-0000779e2340.html#axzz2GXgPBN8C. Nu The Royal Bank of Scotland N.V.:
http://markets.rbsbank.ch/EN/Indices/LLB-Top-20-Middle-East-Total-Return-Index/Tracker-Certificates/CH0028438924 . In 2008
introduceerde Barclays een drietal islamitische beleggingsproducten.
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Tweede Kamer der Staten-Generaal, Aanhangsel van Handelingen 2140, Vergaderjaar 2006-2007 (Den Haag: Sdu Uitgevers, 2007).
Kamervragen over islamitisch bankieren: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/07/24/antwoorden-opkamervragen-islamitisch-bankieren.html.
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Verkenning DNB/ AFM (2008). Verhoef, B., Somia Azahaf, W. Bijkerk, Islamitisch Financieren en toezicht: een verkennende analyse,
in: Occassional Studies, Vol.6/No.3, 2008. De Nederlandse Bank. http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/rapporten/2008/analyseislamitisch-financieren.aspx . Toelichting: Hypotheekrenteaftrek is alleen van toepassing op rente. Rente is nu juist uitgesloten bij
islamitische hypotheken. Bovendien is er sprake van twee overdrachtsmomenten, waardoor er in theorie twee keer overdrachtsbelastingen
betaald dient te worden.
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De mogelijkheden voor een islamitische hypotheekvorm zijn onderzocht door Robert Kranenborg ('Kennisgroep Onroerende Zaken' van
de Belastingdienst), Majorie Sinke (advocaat bij De Waard CS en Rachida Talal. Literatuur o.a: Sinke, Majorie, Halal Mortage, Islamic
Banking and Finance (also containing Islamic Contract Law), Tilburg: Celsus Legal Publishers, 2007. Kranenborg, R.P., R. Talal,
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recht, 2007; Kranenborg, R.P., M.J. Sinke, The Diminishing Musharaka: Groeiend eigendom als islamitisch perspectief?’ in: Weekblad
Fiscaal Recht 6816, 11 juni 2009; Kranenborg, R.P., M.J. Sinke, ‘Islamitisch Financieren – De Halal Hypotheek in Nederland?’ in:
Belastingdienst Vastgoed, Fiscaal en Civiel, augustus 2009; Kranenborg, R.P., Islamitisch financiere, een nichemarkt in beweging’ in:
Jaarboek Complaince 2010.
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Kamervragen, zie Van Leeuwen (2012). De PVV associeerde islamitisch bankieren met “(barbaarse) sharia-raden en financiering van
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andere juridische en economische structuren die goed verenigbaar zijn met het Nederlandse stelsel,
zoals koop op afbetaling bij hypotheken258.

Er is kort sprake geweest van een plan om een Nederlands Expertise Centrum voor islamitisch
financieren op te zetten, eventueel onder te brengen bij het Holland Financial Center. Dit centrum zou
de Nederlandse expertise kunnen bundelen. Deze expertise bevond (en bevindt zich) bij verschillende
instellingen259. Het centrum is nooit van de grond gekomen. Werner Bijkerk, onderzoeker van de
genoemde DNB AFM Verkenning, herinnert zich dat iedereen zat te wachten op de first mover260.
Na 2008 wordt het stil rond islamitisch financieren in Nederland. De financiële instellingen en de
overheid werden in beslag genomen door de financiële crisis en reddingsoperaties van grote
Nederlandse banken261. Het animo bij de banken, de overheid en het bedrijfsleven om verdere stappen
op dit terrein te zetten bleken minimaal. Dit had te maken met een tegenvallende markt.
Nederlandse consumentenmarkt: halal hypotheek
Bestaat er wel een markt voor islamitische financiële producten in Nederland? In tegenstelling tot wat
men verwachtte in 2006, bestaan daar serieuze twijfels over. Gijs van Leeuwen constateert in zijn
afstudeeronderzoek uit 2012 dat er duidelijk interesse bestaat onder jonge moslims voor islamitische
financiële producten. Een grote meerderheid geeft in zijn onderzoek aan te willen overstappen naar
een islamitische bank. Van Leeuwen betwijfelt echter of deze jongeren ook echt bereid zijn of in staat
zijn om de hogere kosten te dragen. Hij stelt dan ook dat de markt hoogst onzeker is. Gezien het
gebrek aan interesse in de politiek en het bedrijfsleven, concludeert Van Leeuwen dat “de
mogelijkheden voor islamitisch bankieren in Nederland op korte termijn vrijwel nihil zijn”. Mohamed
Bouker van Ernst&Young, actief betrokken bij de bovengenoemde ontwikkelingen, komt tot een
vergelijkbare conclusie: het potentieel voor een islamitische hypotheekmarkt is minder groot dan
gedacht262.
Ondertussen bleek ook de Britse consumentenmarkt voor islamitische financiële producten geen
bloeiende sector te zijn. “Islamic finance in the UK has been a huge flop” wordt zelfs gesteld in
2010263. De Engelse bank HSBC maakte in oktober 2012 bekend met islamitisch bankieren te stoppen.
Hans Visser, constateert nuchter dat “de gewenste return to equity kennelijk niet wordt bereikt, ofwel:
er is geen droog brood mee te verdienen”264.
7.2

De zakelijke markt
Nederlandse experts zien meer kansen op de zakelijke financiële markt. Islamitische financiële
dienstverlening biedt mogelijkheden om kapitaal aan te trekken uit het Midden-Oosten en ZuidoostAzië voor financiering van projecten op het gebied van vastgoed, infrastructuur, luchtvaartindustrie,
scheepsbouw of grootschalige water, wind- of zonne-energie. Investeerders uit deze regio’s hechten
mogelijk sterker aan islamitische financieringsconstructies (overigens ook hier in beperkte mate; het
merendeel van projecten is ook in deze regio’s conventioneel gefinancierd). Het Nederlandse
bedrijfsleven ziet zelf ook kansen in deze regio’s. Dit blijkt onder andere uit de economische missie
op het gebied van duurzame energie- en watertechnologie naar de Golfstaten in januari 2013 (zie
hoofdstuk 3.6)265. Ook hier is expertise op het gebied van Islamic Finance wenselijk.
7.3

NRC.nl Archief, ‘VVD begrijpt niets van islamitisch bankieren’, 14-10-2008.
http://vorige.nrc.nl/opinie/article2023099.ece/VVD_begrijpt_niets_van_islamitisch_bankieren
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Nederland kan een veel actievere rol spelen op de zakelijke markten vinden Nederlandse experts266.
De markt voor grote commerciële transacties worden nu door London en Luxemburg bediend. Een
gemiste kans voor Nederland vinden Muller en Hooft van Loyens & Loeff en Bouker van Ernst &
Young. Vooral omdat Nederland feitelijk een “walhalla voor de zakelijke markt” is. Er bestaan
weinig contractuele, juridische of fiscale belemmeringen om financiële transacties volgens
islamitische normen te faciliteren en op beperkte schaal vindt dit ook nu al plaats267. Ook Omar Salah,
een expert op gebied van islamitische effecten (sukuk), constateert dat de meeste islamitische
constructies in het Nederlandse rechtsstelsel zijn in te passen268. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk
maken wel veel “positief lawaai om buitenlandse investeerders aan te trekken”, merken de juristen
Muller en Hooft op, maar feitelijk is het in die landen veel lastiger omdat hier de juridisch-fiscale
kaders aangepast moeten worden. Voor zakelijke transacties is dit in Nederland niet nodig, stellen zij.
Nederland is er ondanks de gunstige randvoorwaarden niet in geslaagd deze zakelijke markt aan te
boren. Het politieke klimaat speelt ook hier een rol: de anti-islamstemming schrikt potentiële
investeerders af. Nederland heeft een blinde vlek voor islamitisch financieren, vindt Bouker van Ernst
& Young. “We doen in het geheel geen moeite om potentiële Arabische markten aan te spreken”.
Volgens hem heeft Nederland de boot gemist. Overigens, zo voegt hij daaraan toe, de expertise is snel
en gemakkelijk te mobiliseren. Zeker voor internationale accountantsfirma’s, zoals Ernst & Young
zijn de lijnen met London experts kort. Experts zijn zo in te vliegen als dat nodig is. Als het aan
Muller, Hooft en Bouker ligt gaat Nederland er vandaag nog mee aan de slag.
Verdieping: activiteiten op de zakelijke markt (met name op terrein duurzame technologie).
Hernieuwde interesse: islamitische crowd funding
In 2013 lijkt er weer meer interesse te ontstaan voor islamitische financieren. Dit keer komt het uit een
andere hoek. Creatieve ondernemers die zich met innovatieve financieringsvormen, zoals crowd
funding bezighouden, zien bijvoorbeeld kansen voor islamitische producten269. Op dit snijvlak kunnen
duurzaam georiënteerde kringen en moslimkringen elkaar treffen en zouden interessante Islamitisch
duurzame financiële producten kunnen ontstaan.
Ook vanuit de moslimgemeenschappen zijn interessante initiatieven gaande, zoals de stichting ORFD
(Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening). Deze stichting stimuleert
onderzoek naar rentevrije financiële diensten en producten in Nederland. Het is in juni 2013 een
partnerschap aangegaan met de Islamic Development Bank en bieden rentevrije leningen voor
studenten aan270. Het ORFD is daarnaast geïnteresseerd in de mogelijkheden van crowd funding en
rentevrije complementaire geldsystemen. Noerdien Chalhi, een van de gesproken experts, is
medeoprichter van het ORFD.
7.4

Verdieping: ontwikkelingen rond innovatieve financieringsvormen zoals crowd funding en
islamitische producten.
Conclusie
Islamitisch bankieren en financieren krijgt weinig aandacht in Nederland. Tussen 2006 en 2008 is
korte tijd onderwerp van onderzoek geweest, waarbij de aandacht uitging naar ‘rentevrije hypotheken’
7.5
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en Nederlandse (moslim)consumentenmarkten. Deze consumentenmarkt bleek minder groot dan
verwacht. Op dit moment bestaat er onder banken geen animo om dit terrein verder te ontwikkelen.
Ook de overheid heeft zich er uit teruggetrokken. Op de zakelijk markt zien Nederlandse experts
duidelijke kansen. Daarnaast is er ook duidelijke interesse aan het ontstaan voor het combineren van
innovatieve financieringsvormen, zoals crowd funding, complementaire geldsystemen en islamitische
financieringsvormen (zie hoofdstuk 5).
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8 Conclusie: Sociaal Kapitalisme met een vleugje groen
By intensely focusing on that which is before us,
we miss important trends – some barely detectable – that will shape the future
(J. Cooper Ramo in The Age of the Unthinkable,
quoted in: the Rise of Islamic Capitalism, V. Nasr)
Will Muslim businessmen of the coming century lead a capitalist revolution
much as the Protestant Burghers did in Holland four centuries ago?
We do not know yet, but it is possible.
( Rise of Islamic Capitalism, V. Nasr)

Van crisis naar oplossingen
Als het huidige systeem niet meer werkt, hoe moet het dan wel? Het is een van de grote vragen die zich
sinds de financiële crisis opdringen. Het debat over de vraag waarom het mis is gegaan, gaat naadloos
over in het debat over de alternatieven: hoe dan wel? Daarbij worden radicale voorstellen niet
geschuwd. De spelregels moeten misschien wel radicaal anders.
In de praktijk ontwikkelen zich alternatieve financieringsmodellen. Deze stellen eisen aan wat er met
ons geld gebeurt. Twee daarvan hebben zich inmiddels als significante nichemarkten in het hart van de
financiële wereld genesteld: sociaal verantwoord financieren en islamitisch financieren.
8.1

Ondertussen wordt ook gepleit voor meer structurele ingrijpende herzieningen, bijvoorbeeld van het
geldstelsel en het rentemechanisme. Het monetaire systeem is inherent instabiel en werkt
onrechtvaardigheid in de hand, vinden sommigen. Zij zoeken de oplossing in complementaire
geldsystemen of rentevrij bankieren. Weer anderen gaan minder ver en zetten in op verscherpt toezicht
van banken, scheiden van spaar- en zakenbanken, strengere wet- en regelgeving, of een actievere rol
van de staat in geldcreatie.
In deze verkenning concentreerden we ons op ‘islamitisch financieren’. We hebben bekeken hoe dit –
als theoretisch systeem én sector - in grote lijnen in elkaar zit en hebben het vervolgens in verband
gebracht met sociaal verantwoord investeren (SRI), visies op rente, het geldstelsel en financiële
stabiliteit.
We vatten hier de grote lijnen samen en wagen ons aan de stelling dat het sociaal verantwoorde en
islamitische investeringsmodel in elkaars verlengde liggen en elkaar kunnen versterken. Wat zich
vanuit beide richtingen ontwikkelt, is een ‘socialere’ vorm van kapitalisme met meer richtinggevende
kaders dan het huidige model: meer solidair, sociaal rechtvaardiger, mensgerichter en (mogelijk)
ecologisch duurzamer.
Het islamitische model: participatie, winstdeling en ethisch investeren
Bij islamitisch financieren denkt men meestal aan rentevrij bankieren. Dit is begrijpelijk; het
renteverbod is immers een van de meest in het oog springende kenmerken. Uit deze verkenning blijkt
dat islamitisch financieren een veel breder terrein bestrijkt (hoofdstuk 2). Islamitisch financieren is een
theoretisch systeem en een sector. Het is gestoeld op een aantal kernprincipes die aan de Islam
ontleend zijn, maar daar ook los van staan. Behalve het verbod op rente zijn ook speculatieve
transacties en transacties met ondoorzichtige risico’s verboden. Complexe credit default swaps of
ondoorzichtige derivaten zijn uitgesloten. Daarnaast zijn alleen transacties geldig waarin reële
goederen en diensten worden uitgewisseld.. Vanuit deze principes heeft zich de afgelopen decennia
een nichesector ontwikkeld. Deze bepaalt in de Golfstaten en Maleisië een belangrijk deel van de
financiële sector en groeit ook elders sterk.
8.2
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Deze principes – of spelregels – hebben in hun ogenschijnlijke eenvoud vergaande consequenties.
Rente is een van de sleutelfactoren in het economische verkeer, zowel op macro- als microniveau. De
financiering van een huis of onderneming is zonder startkapitaal bijvoorbeeld heel lastig. Een
rentedragende lening biedt dan uitkomst. In de praktijk zijn allerlei constructies ontwikkeld die het
renteverbod omzeilen. Vaak zijn dit lease- of huurconstructies of constructies op basis van koop met
uitgestelde betaling en opslag. Deze zijn omslachtig, vaak duurder, en de behaalde winsten komen
sterk overeen met wat anders aan rente zou zijn ontvangen. Critici wijzen er op dat islamitisch
financieren in de praktijk weinig verschilt van conventionele vormen van financieren en bankieren.
Zij zoeken dan ook naar vormen die meer recht doen aan de daadwerkelijke bedoelingen van het
islamitische systeem.
Het ideaal is financiering op basis van risicodeling waarbij een geldschieter actief participeert in een
project of onderneming en zowel in de risico’s als in de winsten en verliezen deelt. Het idee is dat dit
rechtvaardiger is dan een systeem waarin de geldontvanger alle ondernemersrisico’s draagt.
Ook dit heeft nogal wat consequenties voor banken. In het huidige model is de winst voor de bankier
gegarandeerd met de renteopbrengsten (tenzij de onderneming failliet gaat). In het islamitische model
is deze winst afhankelijk van de winsten van de ondernemingen.
Ook voor spaarders heeft dit consequenties. Het betekent dat ze geen gegarandeerde rente krijgen als
ze hun geld op de bank zetten, maar delen in de winsten en verliezen van de bank. Dit wordt dan wel
weer zo geregeld dat die winsten min of meer gegarandeerd zijn.
Islamitische financiële instellingen worden daarmee feitelijk investeringsinstellingen. Beleggen is
gebonden aan strikte ethische eisen: geen wapens, alcohol, tabak, varkensproducten, porno, casino’s
en ander ondeugdelijk vermaak. Daarnaast gelden strikte eisen voor de financieringsstructuur van de
ondernemingen (geen of een beperkt aandeel rentedragende schulden, of vreemd vermogen).
Het ideale islamitische financieringsstelsel is gericht op participatie, winstdeling en ethisch
financieren. We hebben gezien dat sommigen spreken over ‘Islamitisch kapitalisme’.
De vraag die we vervolgens hebben verkend is: is het islamitische systeem – in theorie en praktijk ook duurzaam?
Ethisch investeren: sociaal en ecologisch duurzaam
Het islamitische model stelt eisen aan investeringen (hoofdstuk 3). Deze eisen zijn ethisch bepaald, in
dit geval gebaseerd op een islamitisch waardesysteem. De verwantschap met sociaal verantwoord of
‘ethisch’ financieren (SRI: socially responsible investment), zoals voorgestaan door bijvoorbeeld de
Triodos Bank, ligt hiermee voor de hand. Er bestaat zelfs een duidelijke overlap in waar niet in
geïnvesteerd wordt (denk aan wapens en tabak). De SRI-sector gaat echter een stap verder dan de
islamitische sector. Ze sluit niet alleen categorieën uit, maar stimuleert bepaalde economische
activiteiten juist actief. Sociale en ecologische duurzaamheid zijn hierbij de leidende principes.
8.3

We hebben kunnen constateren dat voor de huidige generatie islamitische financiers ‘duurzaamheid’
vrijwel geen rol speelt in de investeringsoverwegingen. De aandacht gaat uit naar de
verbodscategorieën, standaardisering, regulering, monitoring en toezicht (sharia compliance).
Maleisisch geld kan bijvoorbeeld probleemloos sharia-compliant geïnvesteerd worden in
grootschalige palmolieproductie. Dit is in de meeste gevallen verre van duurzaam en leidt tot
ontbossing, landonteigeningen en uitbuiting van arbeiders. Zelf als deze olie duurzaam geproduceerd
wordt, volgens standaarden van de Roundtable for Sustainable Palm Oil, is het niet de islamitische
financiële sector die daartoe de druk opvoert.
Meer sociaal investeren
Op dit terrein is echter wel een langzame, maar zichtbare verschuiving gaande. De islamitische sector
toont zich in toenemende mate gevoelig voor duurzaamheidoverwegingen. Deels laat deze zich
inspireren door de SRI-sector, deels door de voorstanders van een meer ‘ethische’ invulling van het
islamitische financieren. Hier komt vooral de sociale dimensie van duurzaamheid in beeld. Dit blijkt
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onder andere uit onderzoek naar sociaal verantwoord financieren van islamitische instellingen. Het uit
zich in de opkomst van islamitische microfinanciering.
Deze ontwikkeling sluit aan bij de traditioneel sterke nadruk op sociale bestemmingen van religieuze
gelden. De ‘belastingen’ (zakat, sadaqa) en ‘religieuze stichtingen of fondsen’ (waqf) zijn traditioneel
gericht op armoedebestrijding, ontwikkelingsprojecten, noodhulp en dergelijke, ofwel: ‘sociale
duurzaamheid’. Deze religieuze gelden worden door speciale instellingen, ngo’s of de staat geïnd en
verdeeld en staan los van de commerciële islamitische financiële instellingen. We constateren een
voorzichtige toenadering tussen deze islamitische financiële en de traditionele religieuze instellingen.
Islamitische microfinanciering speelt hierin een belangrijke rol.
Een vleugje groen
Ecologische duurzaamheid is veel minder in beeld bij de islamitische financiers. Het milieu is
traditioneel gezien geen prominent islamitisch thema. Ook hier is echter een verschuiving
waarneembaar, waarbij verschillende lijnen samenkomen. Ten eerste neemt de aandacht voor
milieuproblematiek in moslimlanden toe. Vaak is dit uit bittere noodzaak. De toenemende
waterschaarste, erosie en landdegradatie of ontbossing leiden tot sociale conflicten. In de Golfstaten
anticipeert men ook op afnemende olieopbrengsten en zet men steeds meer in op duurzame
energiebronnen. Er zijn indicaties dat islamitisch geld en dit type projecten elkaar opzoekt.
Ten tweede ontwikkelt zich - deels onder de radar - een islamitische ecologische ethiek. De
theorievorming steunt een actievere islamitische inzet op ecologische duurzame ontwikkeling. In
diverse delen van de wereld wordt gewerkt aan ‘islamitisch milieubeleid’ en ‘islamitisch milieurecht’,
waarbij vanuit het islamitische recht en de islamitische jurisprudentie gezocht wordt naar richtlijnen
op gebied van watermanagement, natuurbeheer en duurzame ontwikkeling. In het Verenigd
Koninkrijk, Canada en Amerika wijzen steeds meer moslims op de inherent groene islamitische
levensstijl; dubbel groen zelfs (de symbolische kleur voor Islam is groen). Ook in Nederland zijn
groene moslims actief. Deze vergroening van de Islam wordt gedragen door mensen die actief zijn in
de wereld van natuur-, water of landbeheer, en/of die actief deelnemen aan de internationale debatten
over duurzame ontwikkeling. Dit dubbel groene denken heeft de grote massa’s nog niet bereikt. Ook
ontwikkelt het zich grotendeels buiten de islamitische financiële sector om.
Een aantal islamitische economen begint verbindingen te leggen tussen islam, ecologie en economie.
Een duurzame economie is zelfs “een goede stap in de richting van een islamitische economie”,
suggereert een van hen. Hij benadrukt de noodzaak om sociale rechtvaardigheid centraal te stellen in
economische ontwikkeling en verwijst ook naar de islamitische ecologische ethiek. Deze economen
beïnvloeden op hun beurt de ontwikkeling van de islamitische financiële sector, omdat ze invulling
geven aan de roep om meer ethiek (hoofdstuk 6).
Meer economische duurzaamheid: stabiliteit
We hebben in deze verkenning ook gekeken naar de mogelijke effecten van een islamitisch financieel
stelsel op de stabiliteit, ofwel economische duurzaamheid (hoofdstuk 4). Met enige regelmaat beweert
men, ook in Nederland, dat het islamitische stelsel inherent stabieler is dan het conventionele. Wat
klopt daarvan? Is er iets over te zeggen?
Er is – en wordt - veel onderzoek gedaan naar deze vragen. Een eenduidige beeld is er niet (althans
dat hebben we hier niet kunnen krijgen). Het ziet ernaar uit dat de islamitische financiële instellingen
de eerste twee fases van de crisis beter hebben doorstaan: de kredietcrisis en de financiële crises naar
aanleiding van de crash van de subprime hypotheken en derivatenhandel. Het feit dat speculatieve en
ondoorzichtige transacties zijn verboden, ziet men als een belangrijke bescherming tegen dit soort
bubbles en uit de hand gelopen gokspelen. Daarnaast wijst men op de verplichting om financiële
transacties te beperken tot reële goederen en diensten. Hiermee is een sterkere verbinding tussen de
financiële sector en de reële economie. Juist op dit punt zit echter ook de zwakte van het islamitische
stelsel. In de derde fase van de crisis – de economische crisis - gaan ook de islamitische investeerders
hard onderuit (Dubaicrisis). Er is teveel geld in vastgoed gestoken en als de materiële economie
ondergaat, gaan de financiers mee.
8.4

AMS: basisdocument versie 30 augustus 2013

66

Men wijst ook op de andere financieringsstructuur van bedrijven die aan islamitische financiële
normen voldoen. Een beperkte (rentedragende) schuldenlast vermindert de afhankelijkheid van
kredietverleners. Daar staat tegenover dat deze ondernemingen veel afhankelijker zijn van privaat
kapitaal (private equity). Het is niet gezegd dat ze minder grillig en vluchtig opereren dan
conventionele kredietverleners. In hoeverre het islamitische model daar beperkingen aan stelt, is in
deze verkenning niet duidelijk geworden.
We wijzen op de flinke stapel onderzoeken uit de wereld van Islamic Finance die ook de Nederlandse
debatten over stabiliteit kunnen verrijken.
Rente, het geldstelsel en complementaire geldsystemen
In deze verkenning stonden we stil bij de raakvlakken tussen islamitisch financieren en andere
denkrichtingen over rentevrije systemen (hoofdstuk 5). We kwamen uit bij kringen die pleiten voor
alternatieve geldsystemen. Het huidige geldsysteem is inherent instabiel, betogen ‘geldhervormers’
zoals Bernard Lietaer. Deze hervormers verbinden hun kritiek met het rentesysteem en zien vanuit dat
perspectief raakvlakken met het rentevrije islamitische systeem. In hun ogen is het huidige systeem in
sociale en ecologische zin niet duurzaam. Het werkt sociale ongelijkheid in de hand en drukt op de
ecologische grenzen. Vanuit deze kringen pleit men voor ontwikkeling van complementaire systemen
waarbinnen economische waarde-uitwisseling mogelijk wordt, bijvoorbeeld via ruilhandelplatforms
met een eigen waarde (of geld)eenheid.
8.5

Deze ideeën vinden weinig weerklank in de commerciële Islamic Finance sector. Deze is primair
gericht op financiële transacties, het ontwikkelen van sharia compliant rentevrije
financieringsconstructies en in ideale vorm op ‘ethisch investeren’. Het geldstelsel staat niet
fundamenteel ter discussie. In de theorievorming zijn wel raakvlakken te vinden in het denken over
geld. Geld heeft volgens de islamitische denkwijze geen intrinsieke waarde, het is een middel en geen
doel. Geld met geld maken uit rente op leningen en speculatieve transacties is niet toegestaan. Geld
moet productief zijn en ten dienste staan van de (reële) economie. Ook zijn er raakvlakken te vinden in
het denken over de negatieve invloed van rente op sociale rechtvaardigheid. Islamitische economen
gaan ook een eind mee in de denkbeelden over geldcreatie, rente en de negatieve effecten van
fractional reserve banking op de stabiliteit van het financiële en economische systeem.
Buiten de commerciële sector bestaat er wel degelijk interesse in alternatieve geldsystemen in de
islamitische wereld. Een aantal kritische, politiek georiënteerde bewegingen pleit bijvoorbeeld voor de
herinvoering van de gouden dinar en de zilveren dirham, of voor koppeling van geldsystemen aan de
goudstandaard. In Engeland zijn groepen actief die de ideeënwereld van Lietaer moeiteloos
combineren met islamitische denkbeelden. Opvallend is dat deze ideeën door de toenmalige premier
van Maleisië, Matahir, omarmd zijn. Op een internationale conferentie in 2003 heeft hij een voorstel
gelanceerd voor een internationale islamitische munteenheid om handel tussen moslimlanden te
stimuleren. Brede weerklank heeft dit idee echter niet gevonden, al zijn in Maleisië verschillende
groeperingen bezig met de ontwikkeling van islamitische munteenheden. Daarbij zoeken zij ook de
samenwerking met het Nederlandse STRO.
We achten het waarschijnlijker dat de sociale investeringslijn meer wind in de zeilen krijgt.
8.6

Ontwikkeling van Islamitisch kapitalisme: sociaal met een vleugje groen …?

We hebben in deze verkenning een aantal ontwikkelingslijnen gevolgd.
We constateren dat er een sterke nadruk op participatief financieren en winstdeling, ondernemerschap
en ethisch (shariacompliant) financieren wordt gelegd. Je zou kunnen stellen dat zich vanuit de
islamitische wereld een hervormd kapitalistisch model aan het ontwikkelen is. Een aantal islamitische
economen spreekt ook over ‘islamitisch kapitalisme’. Deze vorm van kapitalisme zet zich af tegen de
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orthodoxie van de neoklassieke vrije markt, het speculatieve ‘casinokapitalisme’ en het mensbeeld van
de homo economicus en zoekt naar een morele of ethische inkadering van de sociale en economische
activiteiten. Economische ontwikkeling is hier begrensd door de ethische grenzen die het islamitische
recht stelt.
We constateren dat er van affiniteit met duurzaamheidcriteria in de huidige praktijk van de
islamitische financiële sector weinig te merken is. Ook in een participatief winstdeling- en
investeringsmodel is duurzaamheid niet gegarandeerd. We signaleren echter een duidelijke trend naar
een meer ethische invulling. Deze is gericht op sociale en economische rechtvaardigheid. Waar dat
begrepen wordt in termen van een grotere inkomensgelijkheid, een eerlijkere verdeling van welvaart
en een meer mensgerichte ontwikkeling, is dat zondermeer verenigbaar met hervormers die pleiten
voor een ‘sociale, ecologische en economische duurzame ontwikkeling’. Islamitische economische
ontwikkeling en duurzame ontwikkeling vallen volgens sommigen zelfs samen. Dat is interessant,
want beide denkrichtingen kunnen elkaar hierin vinden en elkaar mogelijk versterken. In beide
modellen blijft het kapitalistisch basismodel intact, maar dan met een duidelijkere richting en
helderdere grenzen.
Sociaal kapitalisme met een vleugje (of een flinke scheut) groen dus?
Is hiermee sprake van een trend naar een meer sociale en groene islamitische financiële sector? Het is
waarschijnlijk te vroeg om dat te zeggen. Verduurzaming is vooralsnog geen hot issue en andere
trends wijzen een andere niet zondermeer sociale of groene kant op.
Vali Nasr biedt in zijn The Rise of Islamic Capitalism271 een interessante kijk op de ontwikkeling van
een ‘islamitisch kapitalisme’. Hij constateert dat de sterk opkomende middenklasse hecht aan welvaart
en daarnaast ook aan de islamitische identiteit en ziet van hieruit interessante mengvormen van
kapitalisme en Islam ontstaan (‘blending of capitalism and Islam’). Handel en zaken zijn belangrijke
pijlers van de Islam, stelt hij. Om dit te illustreren, wijst hij op een uitspraak van de Profeet bij de
ingang van de Turkse Blauwe moskee: “Een koopman is de geliefde van God”. Nasr constateert dat
deze oproep om ‘zaken te gaan doen’ in deze tijd kennelijk in vruchtbare aarde valt: “Capitalism is
alive and thriving in de Middle East”. Deze enorme dynamiek heeft hem zelf ook verbaasd. “Who
would have thought Muslims had this in them: to reach so high and to condone, let alone revel in so
much capitalism?”. Hij heeft daarbij vooral Dubai voor ogen: “Een verpletterend spectaculair zakelijk
paradijs en consumentenparadijs en ook een door en door islamitische stad”, “Dubai zou wel eens het
ideale gedroomde toekomstbeeld van de moslimwereld kunnen zijn”, speculeert Nasr.
Nasr vraagt zich af of “deze moslimzakenmannen … een kapitalistische revolutie zullen leiden, net als
de protestantse burgers in Holland vier eeuwen geleden.” Hij verwijst hierbij naar Max Weber’s
beroemde these die de Calvinistische ethiek en de kapitalistische ethiek met elkaar in verbinding
bracht. Een intrigerende vraag voor Nederland.
De vraag is natuurlijk of deze islamitische kapitalistische revolutie samengaat met een duurzame
revolutie. Nasr wijst er zelf al op dat deze revolutie een keerzijde heeft. Dubai is op geen enkele
manier een normale samenleving: een kleine elite is schaamteloos rijk, buitenlandse arbeidskrachten
worden even schaamteloos uitgebuit. Sociale rechtvaardigheid is hier ver te zoeken. Bij grote
bouwkundige projecten speelt het milieu geen enkele rol. Tegelijkertijd zet een aantal ‘CEO Sheikhs’
‘duurzame steden’ als Masdar City op de kaart en laat ‘groene’, met de zon meebewegende
wolkenkrabbers bouwen. Megalomaan én groen.
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Waar dit heen gaat, laat zich vooralsnog moeilijk voorspellen. In deze verkenning hebben we
aangegeven dat een aantal richtingaanwijzers in de World of Islamic Finance op ‘sociaal en groen’
staan. Of deze internationale beweging doorzet is vooralsnog een open vraag.
Kansen voor Nederland?
Hoe zit het ondertussen in Nederland? Islamitisch bankieren en financieren krijgt op dit moment
weinig aandacht (hoofdstuk 7). Tussen 2006 en 2008 is het korte tijd onderwerp van discussie
geweest. In Nederland is grondig onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van rentevrije islamitische
hypotheken. Juridisch gezien bleek een dergelijke hypotheekvorm lastig te realiseren vanwege de
nodige fiscale aanpassingen (hypotheekaftrek, overdrachtsbelasting). Ook bleek de nationale markt
voor islamitische hypotheken tegen te vallen. Op dit moment bestaat er onder banken geen animo om
dit terrein verder te ontwikkelen. Ook de overheid heeft zich er uit teruggetrokken. Toch blijft er
interesse te bestaan in dit type producten onder tweede generatie moslims.
Experts zien daarnaast vooral mogelijkheden voor de zakelijke markt, bijvoorbeeld in het faciliteren
van islamitische financiële transacties rond grote projecten op het gebied van infrastructuur,
scheepbouw, olie- en gaswinning in Nederland of in islamitische landen. Het juridische-fiscale
systeem in Nederland is gunstig, de expertise is aanwezig of gemakkelijk op te bouwen. Vanuit het
oogpunt van duurzaamheid is de opkomende markt voor duurzame energie en watertechnologie in de
Golfstaten interessant. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat islamitisch geld en dit type projecten elkaar
opzoekt (hoofdstuk 3 en 7). Daarnaast is er ook duidelijke interesse aan het ontstaan voor het
combineren van innovatieve financieringsvormen, zoals crowd funding, complementaire geldsystemen
en islamitische financieringsvormen.
Vooralsnog is het wachten op de first movers om deze ballen op te pakken. Mogelijk draagt deze
verkenning daar aan bij.
8.7

8.8

Aanbevelingen: verdieping en vervolgstappen

Wat kunnen we met deze kennis? In het bijzonder: wat kunnen we ermee in Nederland? Wij zien de
volgende mogelijkheden:
Financiële sector
- Gezien de raakvlakken tussen sociaal verantwoord en islamitisch financieren is een verdere
verkenning onder Nederlandse moslims van de mogelijkheden voor gecombineerde producten
mogelijk interessant voor de ethische banken (Triodos, Rabobank, ASN).
- De kansen voor de zakelijke markt kunnen uitgebouwd worden, vooral op gebied duurzame
technologie. Mogelijk is het idee van een Islamitisch Financieel Expertise Centrum weer nieuw
leven in te blazen.
Ontwikkelinsgsector
- Ontwikkelingsorganisaties die actief zijn in moslimlanden hebben in toenemende mate te maken
met islamitische financieringsinstellingen. Kennis hiervan is van belang voor
ontwikkelingsprojecten.
- Op het snijpunt van hulp en handel beginnen traditionele islamitische instellingen die religieuze
gelden beheren en islamitische financiële instellingen elkaar te ontmoeten. Er zijn duidelijke
ontwikkelingen rond islamitische microfinanciering. Dit onderwerp staat momenteel hoog op de
agenda van de internationale conferenties over islamitisch financieren en is een verdere
verkenning meer dan waard.
- Zakat gelden worden in Nederland door Islamic Relief Nederland besteed aan noodhulp,
ontwikkelingsprojecten en in toenemende mate aan microfinanciering. Islamic Relief is betrokken
geweest bij een project van STRO naar een rentevrije microfinancieringsbank en een rentevrij
geldsysteem. Ook dit is een nadere verkenning waard.
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Publieke debatten
- Diverse Nederlandse denktanks en platforms die zich bezighouden met hervorming van het
financiële systeem en/of verduurzaming van de samenleving tonen interesse in islamitisch
financieren. De ervaringen uit de islamitische sector en Nederlandse expertise op het gebied van
islamic finance worden nog onvoldoende ingebracht in de debatten over islamitisch financieren.
Er lijkt ruimte te bestaan om inzichten, onderzoek en expertise op het gebied van islamic finance
te ontsluiten voor de financiële hervormingsdebatten (in het kader Sustainable Finance Lab, PDSE
en anderen).
- Eerste stappen zijn gezet tijdens de Oikos Conferentie in november 2012272 en de internationale
Conferentie over Complementary Currencies in juni 2013273.
Academisch onderzoek
- Verschillende universiteiten doen onderzoek naar islamitisch financieren. Er is ruimte voor
vergelijkend onderzoek waarbij raakvlakken in denkbeelden, theorie en praktijk nader bestudeerd
worden. Te denken is aan:
o De impact van het islamitische systeem op de stabiliteit van het financiële stelsel, de
economische ontwikkeling, vergelijkende theoretische en empirische analyses met
conventionele financieringsvormen.
o Rentevrij bankieren en alternatieve valutasystemen
o Ethische randvoorwaarden van sociaal-economische ontwikkeling; relateren van
islamitisch financieren en de islamitische economie aan verwante onderzoeksterreinen,
zoals de ‘waardeneconomie’ (Arjo Klamer), duurzaamheid (Klaas van Egmond).

Oikos conferentie 24 november 2012 De Toekomst die Wij Willen (sessie ‘Geld draait de wereld door, naar een verantwoord geldstelsel’)
met aandacht voor islamitisch bankieren. In samenwerking met het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling, het Platform Duurzame en
Solidaire Economie.
273
Qoin conferentie 19-21 juni. http://qoin.org/conference_english/. Sessie 'Rente, geld en rentevrije alternatieven’ op 21 juni 2013 in
samenwerking met Kennis Centrum Religie en Ontwikkeling: http://www.religion-and-development.nl/news/65/two-unique-events-onislamic-finance
272
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Interviews
Celia de Anca is de directeur van het Saudi-Spanish Centre for Islamic Economics and Finance (SCIEF) en het
Centre for Diversity in Global Management at IE Business School. Ze is specialist op gebied van islamitisch
financieren. Ze heeft PhD onderzoek gedaan aan de Universidad Autónoma de Madrid waarbij ze en vergelijking
maakt tussen Islamitisch, ethische/ecological investment funds op de London Market. In juni 2013 verzorgt ze
een gastlezing aan de Universiteit Leiden op 20 juni en een presentatie op de Internationale conferentie over
Complementary Currencies op 21 juni. De Volkrant plaatst een interview met Celia de Anca op 28 juni 2013:
‘Banken kunnen leren van de Islam’. Haar aanwezigheid bood tevens gelegenheid voor een aantal informatieve
gesprekken over het onderwerp.
Kilian Bälz is als juridisch expert verbonden aan de firma Amereller, Duitsland. Hij is een expert op het gebied
van islamitisch financieren. In juni 2012 verzorgt hij een presentatie tijdens de Masterclass Islamic Finance,
georganiseerd door de Universiteit Leiden. Telefonisch interview op 4 september 2012.
Werner Bijkerk is hoofd van de onderzoekafdeling van IOSCO, de mondiale toezichthouder en standaardzetter
op effectenhandelmarkten (locatie hoofdkantoor Spanje) . Tot 2009 werkte hij bij de Autoriteit Financiële
Markten (AFM). Als medewerker van de AFM was Bijkerk één van de auteurs van de verkenning van DNB/
AFM naar islamitisch financieren: Islamitisch financieren en toezicht: een verkennende analyse (2008) . Bij
IOSCO heeft Bijkerk zijdelings te maken met de islamitische financiële sector. Telefonisch interview op
september 2012.
Mohamed Bouker is senior manager bij Ernst & Young (EY), een internationaal opererend dienstverlenend
bedrijf dat actief is op het gebied van accountancy en belastingadvies. EY heeft wereldwijd 167.000
medewerkers en vestigingen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Europa, Midden-Oosten, India en Afrika
(EMEIA), Azië-Pacific en Japan. Bouker is in de periode 2005- 2008 actief bij Nederlandse discussies over de
hypotheekmarkt betrokken geweest (onder andere met ING, Rabobank en de gemeente Amsterdam). Hij heeft in
deze periode een kenniscentrum islamitisch financieren binnen Ernst & Young opgezet. In 2008 is Bouker
gevraagd om filialen in Engeland, Nederland en Frankrijk op te zetten voor een Spaans-Marrokaanse Bank,
Banque Chaabi Du Maroc. Hij is momenteel niet actief met islamitisch financieren bezig. Interview 3 december
2012.
Noerdin Chalhi Chalhi schrijft over islamitisch financieren op het informatieve weblog WijBlijvenHier en is
oprichter van de web portal islamic-finance.startpagina.nl. In 2009 heeft hij een masterstudie in Islamic Banking,
Finance and Management afgerond in Engeland. Hij is oprichter en trekker van een onderzoekscentrum voor
rentevrije financiële dienstverlening: Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening
(ORFD: www.orfd.nl). Interviews op 11 oktober 2012, april 2013. Chalhi heeft uitgebreid gereageerd op de
concept versie van februari 2013 en veel aanvullende informatie geleverd (waarvoor dank).
Ruhi Cosgun is senior investment officer Financial Markets bij FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank. Bij
FMO is hij verantwoordelijk voor financieringen (corporate, energie) van financiële instellingen in de regio
Centraal-Azië en Turkije. Hij heeft regelmatig met islamitische banken te maken, of werkt met ze samen. Hij is
geen specialist op het gebied van islamitisch financieren, maar volgt de sector met interesse. Interview 19
september 2012.
Michael Gassner is een expert op het gebied van islamitisch én duurzaam financieren. Hij werkt als vicepresident Islamic Financial Engineering voor Sarasin, een Zwitserse bank met veel aandacht voor duurzaamheid
en ethisch financieren. Gassner werkt al ruim 10 jaar als consultant op het gebied van Islamic finance en
onderhoudt de website www.islamicfinance.de. Hij is lid van de redactieraad van de ‘International Journal of
Islamic and Middle Eastern Finance and Management’ en van de adviesraad van de ‘Dow Jones Islamic Market
Index Newsletter.’ Interview 28 december 2012.
Raphie Hayat is promovendus bij de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek gaat over de risico- en rendementkarakteristieken van islamitische
aandelen (NWO project : Islamic Investments: Are the Prophet’s ways profitable?). Hij heeft onder andere
gepubliceerd in het Journal of Business Ethics en Emerging Markets Review. In 2008 heeft hij de SERscriptieprijs ontvangen voor zijn scriptie over handel tussen Nederland en China.
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Kees Hooft is advocaat en is als senior associate lid van de praktijkgroep Bank- en effectenrecht bij Loyens &
Loeff. Hij is gespecialiseerd in financieringstransacties en heeft ervaring met 'acquisition finance', 'corporate
finance', 'asset finance', structured finance en 'Islamic finance'. Hij is een kernlid van het Islamic Finance team en
lid van de Russian Desk. Interview 19 oktober 2012.
Rooske de Joode studeerde Franse Taal en Letterkunde in Leiden en International Relations in Washington, DC.
Ze heeft bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag, de VN in Jordanië en de
Wereldbank in Washington, DC gewerkt op het terrein van sociaal beleid en van anti-corruptie. Momenteel
combineert zij haar werk als zelfstandig communicatieprofessional met het ontwikkelen van programma's voor
meisjes in de basisschoolleeftijd om hun zelfbewustzijn en weerbaarheid te vergroten. Ze houdt zich daarnaast
bezig met alternatieve geldsystemen.
Ruth Jansen studeerde Culturele Antropologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ze werkte voor het Nederlands
Centrum voor Inheemse Volken onder meer als projectmedewerker Afrika. Tegenwoordig is ze project manager
bij Islamic Relief Nederland. In die functie was ze mede-organisator van het seminar Islamic Development
Finance op 15 februari 2012.
Ming Jansen studeerde in maart 212 af aan de Vrije Universiteit Amsterdam met een Masterscriptie over
islamitisch financieren: Breakthrough: values for a new banking system, inspired by Islamic banking An
empirical study into the institutional logics and values of finance and banking in the Netherlands compared to
Islamic banking in Kuala Lumpur. Faculteit Economic and Business Administration, Vrije Universiteit
Amsterdam. Skype interview 19 november 2012.
Edgar Kampers is een expert op het gebied van complementaire geldsystemen. Hij is mede oprichter van Qoin,
een Nederlandse advies- en onderzoeksorganisatie rond complementaire geldsystemen. Hij is gespecialiseerd in
duurzame economische ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Reactie op concept februari
2013.
Robert Kranenborg is fiscaal-jurist bij het Ministerie van Financiën, voorzitter van de 'Kennisgroep
Onroerende Zaken' en specialist 'Maatschappelijk gebonden Eigendom'. Hij heeft meerdere publicaties op zijn
naam staan op gebied van islamitische financieren (oa met Majorie Sinke en Rachida Talal-Azimi). Hij is tevens
docent Islamic Law.
Martijn Jeroen van der Linden is een specialist op het gebied van geldsystemen en verbonden aan het
Platform Duurzame en Solidaire Economie (PDSE), Economy Transformers. Hij was nauw betrokken bij de
Oikos conferentie van 24 november 2012. Reactie op concept van februari 2013.
Paul Metz werkt na een internationale loopbaan in de industrie als zelfstandig expert en adviseur over
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nieuwe visie op economie en ontwikkelingssamenwerking, onder andere Arm door geld en Gelijk van het
genoeg. Interview 13 november 2012.
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