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Voorwoord 

Een masterproef schrijven is een essentieel opleidingsonderdeel om een master 

opleiding af te ronden. Deze masterproef is het resultaat van mijn onderzoek en de 

analyse van de juiste data. Deze thesis werd geschreven om de lezers te informeren en 

hun financiële perceptie te verbreden. Hoewel ik al enige kennis had over het 

onderwerp, financieringsmethoden bij islamitische banken, heeft dit onderzoek mijn 

kennis verrijkt en mijn inzicht verscherpt. 

Hierbij wil ik graag aangeven dat het niet gemakkelijk is om een masterproef te 

schrijven en in ieder geval niet gemakkelijk was voor mij. Een goede masterproef 

schrijven neemt immers veel tijd in beslag en hieraan moet aanzienlijk veel aandacht 

besteed worden. Daarnaast was het schrijven van een masterproef in 2020 extra 

moeilijk. De aandacht was ergens anders. De hele wereld draaide om het coronavirus 

dat verworden is tot een pandemie. Dit virus heeft het dagelijks leven van de 

wereldbevolking sterk beïnvloed. Zo zijn maatregelen genomen waardoor de scholen en 

de universiteiten zijn gesloten, wat ook een weerslag heeft gehad op studenten zoals ik.  

In dit voorwoord wil ik ten eerste de zieken veel beterschap en sterkte wensen. Ik hoop 

dat er spoedig een geneesmiddel zal gevonden worden zodat de mensheid kan 

terugkeren naar de normaliteit. Aan de personen van wie we tijdens deze moeilijke tijd 

afscheid hebben genomen, betuig ik oprecht mijn innige deelneming. Zij zullen voor 

altijd in onze gedachten voortleven. Het jaar 2020 zal zeker een onvergetelijk jaar 

worden en worden opgenomen in onze geschiedenisboeken als het jaar van het virus en 

de pandemie. 

Bij dezen wil ik graag van de gelegenheid gebruikmaken om enkele belangrijke 

personen te bedanken. Ten eerste wil ik mijn promotor professor Steven Vanduffel 

bedanken. Hij heeft mijn onderwerp geaccepteerd en mij gemotiveerd om me hierin te 

verdiepen. Zonder hem was deze thesis niet tot stand gekomen. 

Ten tweede wil ik mijn vrienden bedanken die mij hebben aangemoedigd en geholpen 

tijdens het onderzoek en het schrijven van mijn thesis. Hierbij wil ik met name Ahmet 

Tekin bedanken die de islam studeert aan de Fatih Sultan Mehmet Vakif University te 

Istanbul. 



Mustafa Enes Aydoğan 
5 

Ten slotte wil ik mijn familie bedanken voor hun steun tijdens mijn academische 

studies. Als zij er niet waren voor mij, had ik dit opleidingsniveau nooit bereikt. 

 

Mustafa Enes Aydogan,  

Brussel, 15 juli 2020 
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Abstract 

In recent years, Islamic banks have gained in popularity. They continue to grow due to 

their significant potential and are beginning to move into Western countries. This thesis 

examines the financial methods of Islamic banks, focusing mainly on the alternatives to 

conventional mortgage loans, such as musharakah, mudarabah and murabahah, which 

are Sharia-conform methods. Islamic financial methods don’t use riba, instead they use 

profit and loss sharing. 

Four main questions were answered. One, what are the basic standards of Islamic 

banks? Two, which financial method is best-suited for mortgage financing? Three, is 

Islamic financing beneficial for the debtor or is the motive solely religious? Four, are 

these financing methods applicable in Belgium?  

To answer these questions, qualitative research methods were used, mostly desk 

research and comparative research. A thorough investigation and analysis of the existing 

sources was conducted, and cases were composed to create a relevant comparison 

between Islamic banks and conventional banks. 

The analysis shows that the most significant obstacle for Islamic banks is financial 

regulation. This obstacle is not insurmountable, however. The European Central Bank 

issues permits for new financial institutions, and several Islamic banks have already 

received permission to operate in Europe. The establishment of an Islamic bank in 

Belgium would not pose any insurmountable problems; rather, it would be an 

opportunity for the country. 

 

Keywords: Islamic banks, Islamic financing methods, musharakah, mudarabah, 

murabahah, Sharia-conform, riba, basic standards of Islamic banks, profit and loss 

sharing.  
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Abstract 

Met de jaren hebben islamitische banken aan populariteit gewonnen en ook 

tegenwoordig blijven zij groeien in de banksector vanwege hun potentieel. Ook in de 

westerse landen zijn deze banken in opkomst en in ontwikkeling. Vanwege deze groei 

zijn in deze thesis de financieringsmethoden onderzocht die de islamitische banken 

gebruiken. Hierbij lag de focus op de methoden die gebruikt kunnen worden als 

alternatief voor de conventionele hypothecaire leningen, zoals musharakah, mudarabah 

en murabahah. Deze financieringsvormen zijn Sharia-conform, omdat ze gebruik maken 

van profit and loss sharing in plaats van riba. 

Hierbij is ingegaan op de vragen wat de basisnormen van islamitische banken zijn, 

welke islamitische financieringsmethode het beste is voor een hypothecaire financiering 

en of de islamitische financiering voordelig is voor de kredietnemer of alleen te maken 

heeft met een religieus motief. Ook is de vraag behandeld of deze 

financieringsmethoden toepasbaar zijn in België.  

In antwoord op de onderzoeksvragen is gebruikgemaakt van kwalitatieve 

onderzoeksmethoden, voornamelijk deskresearch en vergelijkend onderzoek. De vragen 

zijn beantwoord na een grondig onderzoek en analyse van de bestaande bronnen. 

Eveneens zijn cases opgesteld om relevante vergelijkingen te kunnen uitvoeren tussen 

islamitische en conventionele banken.  

Uit het onderzoek is gebleken dat er wettelijke belemmeringen zijn voor islamitische 

banken in België, maar dat deze niet onoplosbaar zijn. Dit komt doordat de Europese 

Centrale Bank vergunningen uitgeeft voor nieuwe kredietinstellingen en er in Europa al 

meerdere islamitische banken actief zijn. Zo zou een islamitische bank zonder 

problemen in België opgericht kunnen worden. Dit is een opportuniteit die België zeker 

niet mag missen.  

 

Sleutelwoorden: Islamitische banken, islamitische financieringsmethoden, 

musharakah, mudarabah, murabahah, Sharia-conform, riba, basisnormen van 

islamitische banken, profit and loss sharing. 
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Murabahah:  Vorm van verkoopovereenkomst (zie hoofdstuk murabahah) 
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1 Inleiding 

In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar islamitisch bankieren en, omdat dit een 

breed onderwerp is, specifiek naar de financieringssystemen van deze banken. De 

islamitische banken zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Deze banken zijn bovendien 

niet beïnvloed door de wereldwijde financiële crisis in 2008. Hierdoor hebben deze 

banken de aandacht getrokken van de financiële wereld. De uitstekende prestaties van 

de islamitische banken tijdens de crisisjaren heeft ervoor gezorgd dat deze banken een 

belangrijk deel zijn geworden van de financiële wereld, zowel voor de islamitische 

landen als de niet-islamitische landen (Beck, Demirguc-Kunt, & Merrouche, 2013).  

Westerse landen zoals de Verenigde Staten, Rusland, Canada en Australië maken al 

gebruik van islamitische financieringssystemen. In Europa zijn islamitische 

financieringssystemen aanwezig in Luxemburg, Zwitserland, Duitsland en het Verenigd 

Koninkrijk. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn zelfs islamitische banken 

actief (Bakali, 2015). Momenteel is er geen islamitische bank actief in België. 

In deze thesis wordt een vergelijking gemaakt tussen de islamitische en de 

conventionele banken met een focus op de hypothecaire leningen. Op deze manier 

kunnen de verschillen achterhaald worden en kan bepaald worden welk 

financieringssysteem het voordeligst is voor de kredietnemer. De onderzoek vormt een 

basis voor de implementatie van de islamitische financieringsalternatieven in België. De 

implementatie van een islamitische alternatief zal een bijdrage leveren aan de Belgische 

economie. Om dit doel te behalen, zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld: 

➢ Wat zijn de basisnormen van de islamitische banken? 

➢ Welke islamitische financieringsmethode is de beste voor een hypothecaire 

financiering? 

• Welk financieringsmethoden zijn er? 

• Hoe werken deze financieringsmethoden? 

➢ Is islamitische financiering voordelig voor de kredietnemer of is dit alleen een 

religieus motief? 

• Hoeveel bedragen de totaal terug te betalen waarden bij de verschillende banken?  

• Bij welk soort bank moet de klant minder terugbetalen? 

➢ Zijn deze financieringsmethoden toepasbaar in België? 

• Kunnen islamitische banken concurreren met de conventionele banken in België? 
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Na een korte inleiding en probleemstelling in hoofdstuk een, wordt er in hoofdstuk twee 

de methode van aanpak beschreven. In hoofdstuk drie is het ontstaan en de groei van de 

islamitische banken terug te vinden. In hoofdstuk vier worden Sharia en Fiqh 

geïntroduceerd en het hoofdstuk die hierop volgt, onderbouwt de basisnormen van de 

islamitische banken. Hoofdstuk zes gaat in op de populairste islamitische 

financieringsmethoden. De vergelijkingen van de islamitische banken met de 

conventionele banken presenteren zich in hoofdstuk zeven en in de volgende hoofdstuk 

wordt de toepasbaarheid van de islamitische financieringsmethoden omschreven. 

Uiteindelijk, is in hoofdstuk negen de eindconclusie geformuleerd. 
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2 Onderzoeksmethodologie 

De onderzoeksvragen worden beantwoord door een selectie onderzoeksmethoden. Zo 

worden de basisnormen van de islamitische banken onderzocht door gebruik te maken 

van deskresearch. Hierbij worden bestaande gegevens en literatuur verzameld en 

onderzocht. Ook de vragen met betrekking tot de financieringssystemen worden op deze 

manier beantwoord. 

Op basis van de data van de banken worden cases opgesteld waarin een financiering 

gesimuleerd wordt. Deze simulaties worden met behulp van Microsoft Excel berekend. 

Door zodoende gebruik te maken van hetzelfde platform en dezelfde rekenformules, 

zullen de resultaten betrouwbaar zijn. De berekeningen worden in detail uitgelegd in het 

hoofdstuk Islamitische financieringen versus conventionele leningen. Op deze manier 

wordt een vergelijking gemaakt tussen de conventionele banken en de islamitische 

banken om te bepalen welk systeem voordeliger is. 

De toepasbaarheid van het islamitische financieringssysteem in België wordt 

onderzocht door middel van deskresearch. Hierbij wordt op basis van de verkregen 

informatie afgeleid in welke mate het mogelijk is om een islamitische bank te stichten 

in België en of de islamitische financieringsmethoden toegepast kunnen worden in 

België. Ook wordt onderzocht of deze banken competitief zullen zijn op de Belgische 

financiële markt. 

  



Mustafa Enes Aydoğan 
16 

3 De opkomst van islamitische financieringssystemen 

De behoefte aan geld en het verbod op intrest heeft moslims aangezet om een financieel 

systeem zonder intrest te vinden, aangezien intrest verboden is in islam. Deze zoektocht 

is gestart in 1960. Naar aanleiding hiervan werden onderzoeken en werkzaamheden 

uitgevoerd om een islamitisch financieringssysteem samen te stellen (SERPAM, 2013).  

In 1963 werd in Mit Ghamr, een stad in Egypte, een vereniging opgericht door 

dr. Ahmad El-Naggar met een renteloos systeem. Dit systeem werd opgericht om 

landbouwers financieel te ondersteunen. De bank van dr. Ahmad El-Naggar is sindsdien 

een basismodel voor islamitische banken. Dr. Ahmad El-Naggar wordt daarom ook 

gezien als de vader van de moderne islamitische banken (SERPAM, 2013; Sümer & 

Onan, 2015; The Royal Award For Islamic Finance, 2010). 

In de jaren 70 werd het renteloos financiële systeem voor het eerst in de vorm van een 

bank opgezet en werden de eerste islamitische banken opgericht. De Islamic 

Development Bank, Dubai Islamic Bank en Kuwait Finance House (KFH) behoren tot 

deze banken en zijn grote spelers op de islamitische financiële markt (Dereci, 2018).  

In de jaren 80 heeft het systeem zich verder verspreid naar andere islamitische landen. 

In dezelfde jaren werd dit systeem ook verspreid naar niet-islamitische landen (Dereci, 

2018). 

Hoewel islamitische banken de grootste partijen zijn die islamitische 

financieringssystemen implementeren, worden deze methoden wereldwijd ook 

stapsgewijs gehanteerd door conventionele banken, zoals HSBC, Deutsche Bank en 

Citigroup. Deze banken zien, zoals vele anderen, de potentie van islamitisch bankieren 

en willen hierop inspelen (Kettell, 2011). 

In niet-islamitische landen werden samenwerkingen aangegaan tussen islamitische 

geleerden en westerse investeringsbanken, op aanvraag van deze banken. De bedoeling 

van deze samenwerking was om nieuwe financiële producten te ontwikkelen voor 

potentiële klanten die geïnteresseerd zijn in islamitische financiële producten. Als 

gevolg werden voor particulieren en klein- middelgrote ondernemingen (kmo’s) 

spaarrekeningen, participatierekeningen en hypothecaire financieringen samengesteld. 

Daarnaast worden voor grotere bedrijven en zelfs voor overheden voortdurend 

ingewikkeldere producten ontwikkeld (Kettell, 2011).  
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4 Sharia en Fiqh 

Er zijn verschillende normen die islamitische banken moeten volgen. Deze normen zijn 

bepaald in de Sharia (islamitische wetgeving). De wetgevingen die bepaald zijn in de 

Sharia zijn afkomstig uit twee basisbronnen, namelijk de Koran en de Hadith. De koran 

is het heilige boek van de moslims, de letterlijke woorden van Allah celle celaluhu (cc) 

Hadith zijn de woorden die uitgesproken zijn, de daden die uitgevoerd zijn en de goed- 

of afgekeurde situaties door de Profeet Mohammed vrede zij met hem (vzmh).  

De Sharia omvat niet alle aspecten van het leven waardoor er plaats is voor fiqh (de 

islamitische jurisprudentie). Fiqh-geleerden kunnen nieuwe wetten opstellen en oude 

wetten wijzigen in de fiqh. Deze wetten worden opgesteld door bewijzen te vinden in de 

Sharia, de Koran en de Hadith en door de consensus tussen islamitische geleerden. 

Hierbij moet vermeld worden dat de Sharia niet aangepast of veranderd kan worden, 

zoals de fiqh (uwkeuze.net, sd). Dit is ter verduidelijking geïllustreerd in Figuur 1 

In de islamitische geschiedenis waren vier grote imams die fiqh-geleerden zijn. Elk 

heeft een eigen islamitische juridische school. Hoewel deze vier islamitische juridische 

scholen grotendeels dezelfde wetten hebben, kunnen sommige wetten afwijken vanwege 

hun methodologie. Echter, ook al zijn sommige verklaringen verschillend, deze scholen 

zijn alle vier sahih (correct). In Figuur 1 zijn ook deze vier scholen weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere moslim volgt de fiqh van één bepaalde school. Als een wet ontbreekt of 

onvolledig is in een van de scholen, mag een wet toegepast worden van een andere 

school in een specifieke situatie en enkel in geval van nood. Dit mag dus niet worden 

gedaan om de eigen leer te vergemakkelijken.   

bronnen
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Figuur 1. Islamitisch rechtssysteem 
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5 Basisnormen 

Islamitische banken moeten verschillende basisnormen volgen. In dit hoofdstuk worden 

de normen beschreven op basis waarvan de islamitische banken gesticht zijn. 

5.1 Riba 

De eerste norm is het verbod op riba (woeker of intrest). In de Koran Soerah Al-

Baqarah vers 275 staat geschreven dat Allah (cc) de rente afschaft: 

“Degenen die rente verteren zullen op geen andere wijze (uit hun graven) herrijzen dan 

als iemand die door de duivel werd bezeten, die hen in waanzin leidt. Dat is omdat zij 

zeggen: “De koophandel is slechts hetzelfde als de rente,” maar Allah heeft de handel 

toegestaan en de rente verboden. Iedereen die dus een vermaning van zijn Heer ontvangt 

en stopt met het verteren van rente, zal niet voor het verleden gestraft worden; zijn zaak 

ligt voor Allah, maar iedereen die terugkeert, zijn de bewoners van het Vuur: zij zullen 

daarin altijd verblijven” (Al-Qâdirî, 2009). 

Hetzelfde verbod staat ook in vers 278:  

“O jullie die geloven, vreest Allah (cc) en doet afstand van de rest van de rente, als 

jullie gelovig zijn” (Al-Qâdirî, 2009).  

De vers die hierop volgt, namelijk Soerah Al- Baqarah vers 279, geeft inzicht wat voor 

overtreding dit is in de islam. 

“En als jullie dit niet doet, hoedt jullie dan voor de aankondiging van oorlog van Allah 

en Zijn boodschapper, maar als jullie berouw hebben, neem dan uw oorspronkelijke 

kapitaal terug. Handel niet onrechtmatig en jullie zullen niet onrechtvaardig behandelt 

worden” (Al-Qâdirî, 2009). 

Riba is een van de zwaarste zonden in islam. Deze vers is dan ook de meest ernstige 

waarschuwing in de koran. Er is geen andere zonde die beschouwd wordt als een 

oorlogsverklaring tegen Allah (cc) en Zijn boodschapper (vzmh). 

Dit zijn voorbeelden van verzen waarin Allah (cc) de riba verbiedt. Zo zijn er meerdere 

verzen te vinden die beschrijven dat riba verboden is. Riba betekent dan ook letterlijk 

verboden inkomsten. Dit omvat alle vormen van inkomsten die afkomstig zijn van 

persoonlijke en commerciële leningen en schulden (Ayub, 2007). Hieruit kan afgeleid 
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worden dat riba niet alleen betrekking heeft op intrest, maar ook op onethische 

verdiensten.  

Zo is het verboden om geld van dezelfde munteenheid uit te wisselen, waarbij een partij 

er een surplus aan overhoudt. Een voorbeeld hiervan is dat het uitlenen van honderd 

euro voor honderdvijftig euro verboden is, omdat volgens de Sharia geld geen voorwerp 

is om mee te handelen maar een middel om de verhandeling uit te voeren (Usmani, 

1998).  

Riba al-fadl is een andere vorm van riba. Dit verbiedt oneerlijke ruilhandel waarbij 

alleen één partij er voordeel uithaalt. Dit verbod is bedoeld om de zwakke partij te 

beschermen (Ayub, 2007). Een voorbeeld om dit te verduidelijken is wanneer 

afgesproken wordt om goud te ruilen tegen zilver. Deze ruil moet op hetzelfde moment 

plaatsvinden, zodat het een ethische ruilhandel is. Als de persoon die het goud krijgt 

echter wacht totdat de waarde van het goud daalt of de waarde van het zilver stijgt, dan 

haalt deze persoon hier een voordeel uit, wat verboden is. 

5.2 Gharar 

De tweede norm is het verbod van gharar (onzekerheid). Gharar ontstaat bij een 

transactie met een bepaald risico, oftewel bij een transactie waarvan de gevolgen 

onbekend zijn (Ayub, 2007). Een voorbeeld hiervan is wanneer een persoon 

overeenkomt een lam te kopen dat nog niet geboren is. Hierdoor ontstaat gharar omdat 

het lam nog niet geboren is. Eveneens is er een risico, omdat deze persoon niet weet wat 

het geslacht zal zijn. Ook is het moeilijk in te schatten of het lam gezond geboren zal 

worden.  

In een overeenkomst moeten alle aspecten concreet bepaald worden. De goederen 

moeten tot in het detail beschreven zijn en de prijzen moeten duidelijk vermeld worden. 

Alle onzekerheden moeten geëlimineerd worden. Net als riba is gharar verboden met als 

doel om de zwakke partij te beschermen tegen onrechtvaardigheid (Kettell, 2011).  

Met betrekking tot gharar kan een betaling wel op verschillende manieren uitgevoerd 

worden. Hierbij moeten de betalingsoptie en de termijn duidelijk vermeld worden in het 

contract (Karahan & Ersoy, 2016). Wanneer een verkoop op afbetaling plaatsvindt, 

moet de termijn en de afbetaling vooraf afgesproken en opgenomen worden in het 

contract. Volgens de Sharia is kopen op afbetaling zonder riba toegelaten.  
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Dus wanneer er een overeenkomst opgesteld wordt, moet deze volledig transparant zijn 

en moet alles contractueel bepaald zijn. Beide partijen moeten volledig weten wat hun 

rechten en plichten zijn, anders ontstaat er gharar. 

5.3 Maysir 

De derde norm is het verbod op maysir (speculatie, gokken). Maysir is het verwerven 

van rijkdom op een gemakkelijke manier, zoals door te gokken. Alle vormen van 

gokken zijn verboden in de islam. In de Koran Soerah Al-Baqarah vers 219 verbiedt 

Allah (cc) samen met alcohol ook kansspelen:  

“Zij vragen jou over alcoholische dranken en gokken. Zeg: “In beide is een grote zonde, 

en ook (wat) nut voor de mens, maar hun zonde is groter dan hun nut.” En zij vragen 

jou wat zij kunnen alimenteren. Zeg: “Wat jullie kunnen missen.” Dus Allah maakt Zijn 

verzen duidelijk voor jullie, zodat jullie daarover denken.” (Al-Qâdirî, 2009) 

In Soerah Al-Maidah verzen 90 en 91 is hetzelfde verbod op alcohol en kansspelen 

opnieuw geschreven (Uddin, 2015). 

Vers 90: “O jullie die geloven! Voorwaar, (alle) bedwelmende middelen, het gokken, de 

afgodsbeelden en de lotspijlen zijn slechts onreinheden die tot het werk van de Satan 

behoren. Vermijdt deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen.” (Stichting 

Koran.nl, 2018) 

Vers 91: “En hij (Satan) wil slechts vijandigheid en haat zaaien (door jullie tegen elkaar 

op te zetten) met behulp van bedwelmende middelen en het gokken. (Op die manier 

houdt hij jullie ‘zoet’) en weerhoudt hij jullie niet alleen om Allah te gedenken, maar 

ook om het gebed te verrichten. Weten jullie dan nooit van ophouden?” (Stichting 

Koran.nl, 2018) 

Om het verbod van maysir in de praktijk te verduidelijken kan hier een goed voorbeeld 

gegeven worden uit de beleggingswereld. Long en short gaan, zijn twee veel gebruikte 

methoden om te gokken op de beurs. Het wordt vooral gebruikt bij contract for 

difference (CFD’s). Hierbij wil de belegger geld verdienen door een long of short 

positie te nemen in de onderliggende koerswaarde van het aandeel. De belegger wordt 

bij deze niet de eigenaar van het aandeel. Hij speculeert op de daling en stijging van de 

aandeelwaarde. 
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5.4 Winst- en verliesdeling (pls) 

De vierde norm is geen verbod maar een principe dat aan de basis ligt van de 

islamitische banken. Dit principe gaat over het delen van de winst en het verlies bij een 

partnerschap. Bij riba is de schuldenaar de enige partij die alle risico’s draagt en ervoor 

moet zorgen dat de afbetalingen op tijd gebeuren. Bij pls worden de risico’s verdeeld 

over de partijen en moet een bepaalde activiteit gedaan worden om winst te verkrijgen. 

De verkregen winst of het verlies wordt eerlijk verdeeld tussen de partners. In dit geval 

wordt de kredietverstrekker ook gezien als een partner (Karahan & Ersoy, 2016). 

Er zijn verschillende verklaringen over het verdelen van de winst. De eerste verklaring 

is dat de winst verdeeld moet worden volgens de verhouding van de investeringen. Deze 

verklaring is van de Shafii school. De tweede verklaring is dat de verhouding van de 

winstverdeling contractueel bepaald kan worden en kan verschillen wat betreft de 

investeringsratio. Deze verklaring behoort tot de Hanefi en de Hanbeli scholen. De 

laatste verklaring wijst erop dat de verdeling van de winst verschillend kan zijn wat 

betreft de investeringsratio, maar voegt ook een extra aandachtspunt toe. Wanneer een 

partner opteert als stille vennoot, moet de winstratio gelijk zijn aan de investeringsratio. 

Een stille vennoot is immers niet werkzaam bij het bedrijf maar is wel mede-eigenaar. 

Daarom kan zijn winstratio niet hoger liggen dan zijn investeringsratio (Usmani, 1998).  

De vier islamitische juridische scholen zijn in consensus over de verdeling van het 

verlies. Het verlies moet verdeeld worden volgens de verhouding van de investering. 

Een partner die een investering heeft van 20% moet een bijdrage van 20% leveren voor 

het verlies (Usmani, 1998). 

Als dit systeem specifieker bekeken wordt in de context van de banksector, zijn het de 

banken die de ondernemingen financieren. Deze banken zijn partners en lopen eveneens 

risico’s waardoor ze recht hebben op de winst. Alle verdelingen gebeuren volgens de 

contractuele bepalingen tussen de partners. In een islamitisch financieringssysteem kan 

de bank alleen rendement eisen, indien er een risico is. Als er geen risico is of het risico 

geen verband heeft met het rendement, dan is dit volgens de Sharia niet toegelaten 

(Kettell, 2011). 

Het is volgens de Sharia ook niet mogelijk om geld te zetten op een spaarrekening 

zonder risico en hier opbrengst van te verwachten, want dit is ook riba. Wanneer er geld 

gedeponeerd is op een spaarrekening bij een islamitische bank, zijn hier risico’s aan 
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verbonden en wordt dan ook het pls-principe toegepast. Bij de islamitische banken 

wordt het geen spaarrekening genoemd, maar een participatierekening. De bank belegt 

of investeert het geld en deelt de winst of het verlies met de deelnemers. Hoe hoger de 

risico’s zijn, hoe hoger het rendement is, omdat deze factoren met elkaar in verband 

moeten staan (Kettell, 2011). 

Dit principe overtuigt islamitische banken om te investeren in productieve 

ondernemingen om winst te vergaren. Hiertegenover worden ondernemingen ook 

gemotiveerd om productiever te worden en grotere investeringen van banken aan te 

trekken, wat kan resulteren in een versnelling van hun expansie. Deze actie en reactie 

creëert een stimulus voor de economie (Kettell, 2011). 

5.5 Conclusie 

Islamitische banken zijn voornamelijk opgericht vanwege een gebrek aan Sharia-

conforme producten in de hedendaagse economie. Het is daardoor essentieel dat 

islamitische banken zich strikt aan de richtlijnen van islamitische geleerden houden en 

binnen de toegelaten paradigma’s werken. De normen die in dit hoofdstuk zijn 

verklaard, vormen het fundament van islamitische banken.  
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6 Financieringsmethoden 

De conventionele banken financieren op basis van riba wat verboden is volgens de 

Sharia. Hierdoor zijn conventionele financieringsmethoden niet toepasbaar bij de 

islamitische banken.  

De meest traditionele manier van financieren binnen de Islam is geld lenen zonder 

winstoogmerk. Het is dan ook niet toegelaten om een debiteur onder tijdsdruk te zetten 

wanneer deze moeite heeft met de terugbetaling. In de Koran Soerah Al-Baqarah vers 

280 staat geschreven: 

“En indien de schuldenaar in moeilijkheid is, verleen hem dan uitstel tot tijd van 

gemakkelijker omstandigheden. En dat gij hem de schuld algeheel kwijtscheld is nog 

beter voor u, indien u het wist” (Al-Qâdirî, 2009). 

In de hedendaagse maatschappij is deze vorm van financiering onmogelijk geworden 

wegens het gebrek aan vertrouwen. Hierdoor is er behoefte aan Sharia-conforme 

producten.  

Tijdens de oprichting van islamitische banken zijn verschillende alternatieve 

financieringsmethoden ontwikkeld die in het kader van Sharia wel toepasbaar zijn. Zo 

financieren islamitische banken op basis van activa-gebaseerde financiering. Dit 

betekent dat tegenover alle financieringen vaste activa staan. Bij de conventionele 

banken daarentegen creëert een lening vlottende activa en dit is riba (Usmani, 1998). 

Musharakah, mudarabah en murabahah zijn de voornaamste methoden die gebruikt 

worden bij het verstrekken van een financiering. Deze methoden worden in dit 

hoofdstuk nader toegelicht. 

6.1 Musharakah 

Musharakah is een handelsvorm waarbij twee of meerdere partijen een joint venture 

oprichten. Als dit in een financieringssysteem gegoten wordt, ontstaan er twee partijen, 

namelijk de financiële instelling en de debiteur, die een overeenkomst aangaan om als 

partners te investeren (Usmani, 1998). 

Musharakah kan toegepast worden in twee vormen: 

➢ De eerste vorm is de traditionele vorm van musharakah. Hierbij houden de partners 

zich aan het contract en blijven zij aandeelhouders tot het contract vervalt. 
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➢ De tweede vorm is een recentere vorm en is ontwikkeld om als financieringsmethode 

te gebruiken. Hierbij worden de aandelen van de partij die als financier optreedt 

overgekocht door de partij die de eigenlijke eigenaar wilt worden. Dit wordt 

afnemende musharakah genoemd (Kettell, 2011). 

6.1.1 Traditionele werkwijze  

Musharakah is een vorm van partnerschap. Het rendement is gekoppeld aan de winst 

van het partnerschap, waardoor de financier niet op een vast inkomen kan rekenen zoals 

bij een lening met riba. Hierbij wordt het pls-principe toegepast; beide partijen delen de 

winst of het verlies (Usmani, 1998).  

Musharakah kan er als volgt uitzien (zie Figuur 2): 

 

Figuur 2. Musharakah werkwijze 

In Figuur 2 zijn twee verschillende bedrijven afgebeeld. In partnerschap één hebben de 

partners besloten om één bestuurder aan te duiden. Dit kan een van de partners zijn of 

een externe bestuurder kan worden aangeworven. Hiertegenover is in partnerschap twee 

overeengekomen om met meerdere partners in het bestuur te werken, want in 

musharakah hebben alle partners recht om aan het bestuur deel te nemen, mits anders is 

overeengekomen, zoals in partnerschap één. Hierbij verliezen alle partners die verkiezen 

om niet aan het bestuur te participeren hun recht om eindbeslissingen te nemen 

(Usmani, 1998). 

Volgens Taqi Usmani (1998) is dit een basisidee met betrekking tot de werking van 

musharakah en een basisvorm voor de toepassing van musharakah. Hij vermeldt hier 
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eveneens bij dat deze werkwijze nog verder ontwikkeld kan worden naar aanleiding van 

de behoeften van de huidige situatie, aangezien er geen specifieke beschrijving is in de 

islam over musharakah zelf. Tijdens het ontwikkelen van een nieuwe vorm of procedure 

is het echter wel van belang dat er rekening gehouden wordt met de toepasbaarheid 

hiervan binnen de Sharia. 

6.1.2 Implementatie van musharakah 

Hierboven is beschreven wat musharakah is en hoe het werkt. In deze paragraaf wordt 

ingegaan op hoe de banken deze methode gebruiken. Musharakah wordt onder andere 

gebruikt om grote projecten van ondernemingen te financieren. Hierbij gaan banken een 

partnerschap aan met de debiteuren.  

In de Sharia is musharakah een partnerschap, maar het is zeer complex om dit te 

implementeren bij banken, doordat er rekening gehouden moet worden met tal van 

factoren zoals: 

➢ de conformiteit van partner; 

➢ tijdsgebonden factoren; 

➢ kosteninefficiëntie; 

➢ lange investeringen. 

Bij de implementatie van de traditionele vorm gaat de bank een partnerschap aan door 

een debiteur te financieren. Hierbij moet de bank de kredietwaardigheid van de debiteur 

controleren en eveneens de potentie van de zaak waarvoor de debiteur het kapitaal 

verlangt. Vervolgens hangt de duur van de musharakah af van de overeenkomst. Dit kan 

voor de bank een lange en een kosteninefficiënte investering zijn. Bij musharakah wordt 

de winst op het verval van het contract toegekend. Dit betekent dat alle partijen tot het 

einde van het partnerschap moeten wachten om hun deel te kunnen ontvangen (Kettell, 

2011). 

Een andere vorm van musharakah is de afnemende musharakah. Deze vorm is beter 

toepasbaar binnen het bankwezen. De bank moet onder deze vorm niet wachten tot het 

verval van de overeenkomst; er vinden periodieke overnamen plaats waarbij de bank 

zijn aandelen van het gezamenlijke goed of de onderneming verkoopt aan de definitieve 

eigenaar van het goed of de onderneming. De definitieve eigenaar is uiteraard de 

debiteur (Usmani, 1998).  
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De afnemende musharakah wordt vooral gebruikt in het geval van vastgoedfinanciering 

en voertuigfinanciering. Wanneer een persoon vastgoed wil kopen, maar niet genoeg 

financiële middelen heeft, doet deze persoon een beroep op een islamitische bank. 

Volgens de overeenkomst tussen de klant en de bank, betaalt de klant een gedeelte van 

het vastgoed en vervolledigt de islamitische bank het openstaande gedeelte. Het 

vastgoed dat gekocht is, wordt gemeenschappelijk goed van de bank en de klant. De 

klant krijgt het volledige vruchtgebruik waardoor hij op het gedeelte van de bank een 

huur moet betalen (Ayub, 2007). 

Om zeker te zijn van de Sharia-conformiteit kunnen de klanten vragen naar het 

certificaat van de producten. In dit certificaat staat vermeld dat het product in 

overeenstemming is met de Sharia en hoe het toegepast moet worden. In Afbeelding 1 

en Afbeelding 2 zijn Sharia-conformiteitscertificaten terug te vinden als voorbeeld.  

Zoals in de overeenkomst bepaald, vinden vervolgens periodieke overnames plaats van 

de aandelen die tot de bank behoren. Deze worden overgekocht door de klant, waardoor 

de klant telkens minder huur moet betalen aan de bank, omdat de aandelen van de bank 

in het gemeenschappelijke goed dalen en die van de klant stijgen (Financial Islam, sd; 

Usmani, 1998). 

6.2 Mudarabah 

Net als musharakah wijst mudarabah ook op een vorm van partnerschap, alleen de 

relatie tussen de partners is bij mudarabah niet hetzelfde. In dit systeem wordt een van 

de partijen “rabb-ul-mal” genoemd. Dit is de partner die geld geeft aan de andere partij 

om te investeren. De partner die het geld ontvangt wordt “mudarib” genoemd en is 

verantwoordelijk voor de werking en het bestuur van de investering. Dus beide partijen 

hebben verschillende verantwoordelijkheden in het partnerschap bij mudarabah 

(Usmani, 1998). 

6.2.1 Traditionele werkwijze 

Er zijn twee vormen van mudarabah die de rabb-ul-mal kan kiezen. De eerste vorm is 

bepaald mudarabah. In deze vorm geeft de rabb-ul-mal zijn geld aan de mudarib om het 

te investeren in een specifieke zaak. De tweede vorm is onbepaald mudarabah. Hierbij 

heeft de rabb-ul-mal de richting van de investering niet beperkt, waardoor de mudarib 

de vrije keuze heeft om te investeren in een gunstige zaak (Usmani, 1998). 
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De rabb-ul-mal heeft ook de keuze om zijn geld te laten investeren door meerdere 

mudaribs. Bij een mudarabah waarbij meerdere mudaribs actief zijn, werken deze 

mudaribs samen als partners (Usmani, 1998), zoals ook geïllustreerd in Figuur 3. 

 

Figuur 3. Mudarabah werkwijze 

In het begin van de mudarabah moet de winstverdeling contractueel bepaald worden. De 

verdeling van de winst kan geen vaste uitkering of een vast percentage van het 

geïnvesteerde kapitaal zijn. De verdeling moet een bepaald percentage zijn van de reële 

winst. Hierbij kan de verhouding evenredig of onevenredig zijn. De rabb-ul-mal mag 

ook verschillende verhoudingen toekennen aan de mudarib afhankelijk van de handel 

die hij zal verrichten. Oftewel, de rabb-ul-mal beslist bijvoorbeeld dat bij de handel van 

koffie de winstverdeling evenredig is (50%), maar bij de handel van thee eist de rabb-

ul-mal 70% van de winst (Usmani, 1998) (zie Figuur 3). De mudarib heeft in dit 

partnerschap geen recht op een loon omdat hij al een percentage van de winst krijgt 

(Usmani, 1998).  

Indien er bij mudarabah verlies wordt gemaakt, wordt dit verlies enkel gedragen door de 

rabb-ul-mal doordat hij de enige is die geïnvesteerd heeft. Dit geldt alleen als de 

mudarib zich als een goede huisvader heeft gedragen, dus zijn werk zo goed en correct 

mogelijk heeft uitgevoerd (Usmani, 1998).  
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Binnen een mudarabah kan een mudarib alle verhandelingen uitvoeren die in een 

conventionele situatie ook uitgevoerd worden. Echter, wanneer er uitzonderlijke acties 

genomen moeten worden, moet er toestemming gevraagd worden aan de rabb-ul-mal 

(Usmani, 1998). 

6.2.2 Implementatie van mudarabah 

Islamitische banken kunnen mudarabah eenvoudig toepassen doordat een partij het 

kapitaal voorziet en de andere partij het kapitaal zal investeren. De bank zal, als rabb-ul-

mal, de klant voorzien van het gewenste kapitaal. De klant zal, als mudarib, het 

ontvangen kapitaal investeren zoals overeengekomen met de bank. 

Op het eerste zicht lijkt het op een normale lening, zoals bij de conventionele banken. 

Dit is echter niet zo omdat de bank en de klant hiermee een partnerschap aangaan voor 

een bepaald project. Hierbij wordt de winst, zoals eerder beschreven, verdeeld volgens 

het pls-principe. Deze winstverdeling vindt normaliter plaats aan het einde van het 

partnerschap, tenzij de partners een akkoord bereiken om de winstverdeling periodiek 

uit te keren (Kettell, 2011). 

De bank ontvangt haar geïnvesteerde kapitaal wanneer de mudarabah beëindigd is. Om 

het kapitaal te garanderen, wordt dit eerst uitgekeerd en nadien de winst. Dit is ook zo 

bepaald in de Sharia om het kapitaal te beschermen. Hierbij geldt dat ook wanneer 

periodieke winstuitkeringen plaatsvinden, deze uitkeringen op een rekening moeten 

blijven totdat de rabb-ul-mal, in dit geval de bank, haar geïnvesteerde kapitaal heeft 

ontvangen (Kettell, 2011). 

Mudarabah is geschikt om projecten, investeringen en/of zaken te financieren. Door het 

kapitaal te laten werken, wordt gestreefd naar een gunstige winst. Het zou lastig zijn om 

hiermee een klant te financieren die een huis voor eigen gebruik wil bouwen of kopen, 

want dit zal geen winst opleveren. Mudarabah is daarom beter geschikt om een 

bouwbedrijf te financieren. 

Niet in alle gevallen is de bank de rabb-ul-mal en de klant de mudarib. Dit principe kan 

ook omgekeerd worden toegepast. Als de bank het giraal geld van haar klanten wil 

gebruiken om te investeren en dit op basis van pls wil delen met haar klanten, is dit een 

partnerschap. In deze situatie is de klant de rabb-ul-mal en is de bank de mudarib. Dit is 

een participatierekening op basis van pls. 
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6.3 Een partnerschap, twee methoden 

In sommige situaties is het mogelijk om verschillende methoden te combineren. Meestal 

wordt musharakah en mudarabah onder één partnerschap gecombineerd.  

Bij mudarabah is het niet mogelijk dat beide partners investeren. Alleen de rabb-ul-mal 

kan investeren en de mudarib zorgt voor het bestuur en de verhandeling van de 

investering. Als de mudarib ook wil investeren, ontstaat er musharakah waarbij 

meerdere investerende partners mogelijk zijn. In deze situatie kan de mudarib alleen 

investeren als de rabb-ul-mal toestemming geeft (Ayub, 2007; Usmani, 1998) 

Als de partners een overeenkomst bereiken, zijn musharakah- en mudarabah-systemen 

gecombineerd onder één partnerschap. In dit geval heeft de mudarib dezelfde rechten en 

plichten als bij musharakah en heeft de mudarib eveneens vanzelfsprekend recht om 

winst te ontvangen op zijn geïnvesteerde bedrag. Hij heeft als mudarib ook recht op 

winst door het bestuur en de verhandelingen in het partnerschap. Zijn rechten en 

plichten blijven gelden zolang zijn geïnvesteerde kapitaal in het partnerschap blijft 

(Ayub, 2007; Usmani, 1998). Deze situatie is in Figuur 4 verduidelijkt. 

De mudarib moest bij de mudarabah-overeenkomst geen bijdrage leveren bij verlies. 

Echter, door de combinatie van beide systemen is hij medeverantwoordelijk voor het 

verlies. Zo zijn alle partijen in dit geval verantwoordelijk voor het verlies volgens de 

ratio van diens investering. 

De winst en het verlies wordt volgens het pls-principe bepaald. De winst wordt meestal 

evenredig uitgekeerd, maar dit kan ook contractueel anders bepaald zijn. Tijdens de 

onderhandeling hierover, moeten de partijen er rekening mee houden dat een van de 

partijen een stille vennoot is en dat hij niet meer winst kan krijgen dan zijn 

investeringsratio (Usmani, 1998). 

Ook bij de banken worden deze twee methoden tegelijkertijd toegepast. Zo neemt de 

bank geld van de participatierekeningen op onder de mudarabah-methode en investeert 

de bank dit geld als mudarib. Wanneer de bank haar eigen kapitaal ook inbrengt in deze 

investering, is de bank niet meer alleen mudarib maar ook partner via de musharakah-

methode (Ayub, 2007). 

Een voorbeeld om deze complexe situatie te verduidelijken, is wanneer de bank als 

mudarib geld investeert van de participatierekening van haar klant. Hierbij komt de 



Mustafa Enes Aydoğan 
30 

bank met de klant overeen om een kapitaal van 10 000,00 euro te investeren, waarbij de 

winstverdeling percentueel bepaald wordt als 80/20: 80% voor de klant en 20% voor de 

bank. De bank investeert vervolgens vanuit haar eigen kapitaal 5000,00 euro waardoor 

een musharakah ontstaat. Hierna wordt overeengekomen om de winst proportioneel te 

verdelen volgens de investeringsratio. De mudarib verkrijgt een winst van 20 000,00 

euro. De bank krijgt een derde van de winst voor zijn investering, oftewel 6666,66 euro. 

Nadien krijgt de bank als mudarib 20% van de uitstaande twee derde en dat is 2666,40 

euro. De rest is van de rabb-ul-mal, oftewel de klant, wat uitkomt op 10 666,94 euro.  

 

 

6.4 Murabahah 

Ten opzichte van musharakah en mudarabah is murabahah geen partnerschap maar een 

verkoopovereenkomst. De verkoper is hierbij verplicht om de verkoopprijs aan de koper 

te verduidelijken. De koper weet op deze manier wat de kostprijs en de winstmarge is. 

Als op deze manier een verkoopovereenkomst bereikt wordt, waarbij geen informatie 

verborgen wordt gehouden, wordt dit in de fiqh murabahah genoemd (Usmani, 1998). 

6.4.1 Traditionele werkwijze  

Om murabahah te kunnen toepassen, moet de dienstverlener de exacte kosten van het 

product kunnen bepalen. Indien dit niet mogelijk is, kan murabahah niet toegepast 

worden. In dit geval kan er gebruikgemaakt worden van musawamah (een vorm van 

transactie). Bij musawamah hoeft de dienstverlener geen details te vermelden met 

betrekking tot de kosten. Hierbij kan een forfaitaire prijs wederkerig bepaald worden 

voor het handelsgoed. Alle andere voorwaarden zijn hetzelfde als bij murabahah.  
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Figuur 4. Combinatie mudarabah en musharakah 
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De reden waarom islamitische banken murabahah over musawamah verkiezen is 

eenvoudig. Al-Marghinani meent: “murabahah dient ter bescherming van onschuldige 

klanten met weinig ervaring in handel tegen de trucjes en strategieën van sluwe 

handelaars” (Ayub, 2007; Kettell, 2011; Usmani, 1998). 

6.4.1.1 Winstbepaling 

De winstmarge bij murabahah wordt wederkerig bepaald door de kostplus-methode. Er 

zijn twee verschillende manieren om de winstmarge te bepalen (Usmani, 1998): 

➢ De eerste methode is op basis van een forfaitaire winstmarge, ook wel de vaste 

kostplus-methode genoemd. Hierbij wordt een vast bedrag als winstopslag bovenop 

de integrale kostprijs geteld om de verkoopprijs te bepalen. 

➢ De tweede methode is op basis van een bepaald percentage van de kostprijs. Dit heet 

de flexibele kostplus-methode. Hierbij wordt bovenop de integrale kostprijs een 

percentage toegevoegd om de verkoopprijs te bepalen. 

6.4.1.2 Betalingsvoorwaarden 

Bij murabahah kan er gebruikgemaakt worden van verschillende betalingstermijnen en 

-voorwaarden. Zo kan de betaling direct uitgevoerd worden, verdeeld worden over een 

bepaalde termijn (kopen op afbetaling) of uitgesteld worden. De keuze hangt af van de 

overeenkomst tussen de koper en verkoper (Usmani, 1998). 

Wanneer de betaling in een andere periode zal plaatsvinden, moeten de voorwaarden 

ook aan de Sharia voldoen. Dit betekent dat de datum of de periode moet vaststaan en 

de betaling duidelijk bepaald moet worden. Dit kan een exacte dag zijn of een periode, 

zoals twintig jaar. Wanneer de datum of periode niet bekend is of onzeker is, kan deze 

transactie niet uitgevoerd worden. Als de startdatum van de betalingstermijn daarnaast 

niet anders is bepaald door de partijen, begint de betalingstermijn vanaf de dag van de 

levering (Usmani, 1998). 

Door een uitstel van betaling kan de prijs van een product verschillend zijn dan de prijs 

bij onmiddellijke betaling. Echter, zodra de prijs is besproken en overeengekomen, kan 

deze niet meer veranderen of aangepast worden. 

Aangezien er geen riba kan gerekend worden bij een te late betaling, kan aan de klant 

gevraagd worden om in dit geval een bepaald bedrag te storten. Dit bedrag kan enkel 

gebruikt worden wanneer de klant zich niet houdt aan de overeenkomst. Dit bedrag kan 
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enkel aan goede doelen uitgegeven worden. De financier mag dit bedrag niet innen als 

aflossingsbedrag, maar de dienstverlener kan wel een hypotheek of een activa als 

onderpand vragen. Eveneens kan de bank aan de klant vragen om een cheque te 

tekenen. Al deze maatregelen dienen om de klant aan te zetten om op tijd de betalingen 

uit te voeren. Bovendien zijn deze maatregelen op voorhand afgesproken (Usmani, 

1998). 

6.4.2 Implementatie van murabahah 

Murabahah is een verkoopovereenkomst die eenvoudig bij de banken geïmplementeerd 

kan worden. Het is minder complex dan mudarabah en musharakah doordat er geen 

partnerschap opgericht hoeft te worden. 

Musharakah en mudarabah zijn riskanter voor banken dan murabahah, omdat bij de 

eerste twee methoden het pls-principe wordt toegepast en de bank verlies kan draaien. 

De murabahah-methode leidt tot een minder groot risico doordat er met de kostplus-

methode gewerkt wordt.  

Het gebruik van de murabahah-methode wordt echter ontmoedigd door islamitische 

geleerden. Zij zijn eerder voorstaander van de musharakah- en mudarabah-methoden. In 

de huidige economische situatie is het alleen niet altijd mogelijk om deze methoden te 

implementeren, waardoor er toestemming gegeven is voor het gebruik van murabahah 

(Usmani, 1998). 

Bij het implementeren van murabahah is het van belang dat de partijen zich realiseren 

dat dit geen perfecte financiële methode is, maar een methode om intrest te vermijden. 

Er moet een zeer duidelijk onderscheid te zien zijn tussen een overeenkomst met intrest 

en een murabahah-overeenkomst. De murabahah-methode mag dan ook geen 

vervanging zijn van begrippen als intrest door winstmarge. Ter verduidelijking is het 

verschil tussen murabahah en intrest in Figuur 5 geïllustreerd. 
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Murabahah is bedoeld als een overbruggingsmethode. Wanneer musharakah en 

mudarabah in dezelfde situatie toepasbaar zijn, moet een bank deze methoden verkiezen 

boven murabahah (Usmani, 1998). 

In de huidige situatie wordt murabahah bij de banken niet exact gebruikt volgens de 

traditionele manier. De islamitische banken willen zich beschermen en willen zeker 

ervan zijn dat de klanten de gewenste goederen zullen kopen. Daarom wordt 

voorafgaand aan de koop een overeenkomst gemaakt met de klant. Dit komt doordat de 

bank eerst het handelsgoed zelf moet kopen om nadien onder de vorm van murabahah te 

kunnen verkopen (Ayub, 2007).  

Bij murabahah moet de bank het gewenste handelsgoed in de naam van haar klant 

kopen of door een vertegenwoordiger laten kopen en nadien aan de klant doorverkopen 

met een overeengekomen winstmarge (Usmani, 1998). 

Tegenwoordig is dit de meest gebruikte financieringsmethode vanwege de eenvoudige 

toepasbaarheid binnen de financiële sector. Murabahah kost ook minder dan 

musharakah en mudarabah. Daarbij kan deze methode gemakkelijk ingezet worden voor 

lage bedragen. Het gaat dus om een soort van kopen op afbetaling, alleen koopt de klant 
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een product niet van de primaire verkoper maar van de bank (Financial Islam, sd; 

Kettell, 2011). 

6.5 Conclusie 

Dankzij de ontwikkeling van de Sharia-conforme financieringsmiddelen is het mogelijk 

om financieringen aan te gaan zonder riba. Hoewel deze financieringsmiddelen zeer 

oude methoden zijn, worden ze nog steeds gebruikt als handelsvormen in het Midden-

Oosten. Hierbij staat de bescherming van de zwakke partij in de Sharia centraal.  

Alle methoden die beschreven zijn, worden oorspronkelijk gebruikt om te handelen. 

Musharakah en mudarabah zijn handelsvormen waarbij partnerschappen opgericht 

worden, terwijl de murabahah-methode een verkoopovereenkomst tussen partijen is. 

De methoden musharakah en mudarabah lijken op elkaar, doordat beide een 

partnerschap eisen. De methoden hebben de volgende eigenschappen:  

➢ Bij musharakah investeren beide partners, terwijl bij mudarabah alleen een partij 

investeert, namelijk de rabb-ul-mal.  

➢ Wanneer de musharakah-methode wordt toegepast, hebben alle partners het recht om 

te werken en te besturen. Bij mudarabah heeft alleen de mudarib het recht om te 

besturen en te werken. De rabb-ul-mal is een stille vennoot. Dit is ook een optie voor 

de partners bij de musharakah-methode. 

➢ De winst wordt volgens beide methoden verdeeld op basis van het pls-principe. De 

verdeling wordt altijd op voorhand contractueel bepaald. 

➢ Het verlies dient volgens de investeringsratio verdeeld te worden. Echter, doordat bij 

mudarabah de rabb-ul-mal de enige investeerder is, komt het gehele verlies voor 

diens rekening. 

➢ Bij musharakah is het mogelijk voor een partij om op termijn de enige bezitter te 

worden van de investering door middel van periodieke aandeelovernames. Dit wordt 

afnemende musharakah genoemd. 

De verschillen in deze methoden vormen een voordeel voor het islamitische bankwezen. 

De methoden kunnen hierdoor voor verschillende doeleinden geïmplementeerd worden.  

Murabahah heeft een andere structuur dan musharakah en mudarabah. Bij deze methode 

is er geen sprake van een partnerschap, maar van een transactie tussen twee partijen. 

Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden. De klant wil een handelsgoed kopen, maar 
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heeft niet voldoende middelen waardoor hij een beroep doet op zijn islamitische bank. 

De bank kan het goed zelf kopen of laten kopen door een vertegenwoordiger en nadien 

verkopen aan de klant. Hierbij wordt het pls-principe niet toegepast, maar wordt de prijs 

bepaald door de kostplus-methode.  

De drie methoden hebben een gemeenschappelijke eigenschap waarvan vanuit de Sharia 

niet mag worden afgeweken. De prijzen zijn namelijk altijd bij het begin van de 

overeenkomst bepaald en kunnen niet veranderen gedurende de overeenkomst.  

De verschillende islamitische financieringsmethoden zijn echter niet altijd even 

toepasbaar. De keuze van financiering is afhankelijk van de investering. Zo is het 

onlogisch om mudarabah als financieringsmethode te kiezen bij de aankoop van een 

woning, omdat beide partijen hierbij naar winst streven. Evenzo is het onlogisch om een 

financiering op lange termijn aan te bieden met het murabahah-systeem, omdat de bank 

hierdoor verlies zal lijden door inflatie. Elk systeem heeft dus een eigen optimaal 

implementatiegebied.  

De meest gebruikte vorm van financiering is murabahah omwille van de eenvoudige 

toepassing ervan. Deze methode kan bijna overal toegepast worden, maar is ook 

risicovol bij investeringen die in waarde kunnen fluctueren. De subprime 

hypotheekcrisis, die is ontstaan in America, heeft aangetoond dat woningen drastisch 

van waarde kunnen veranderen. Murabahah als een hypothecaire financiering is daarom 

niet optimaal. 

Om hypothecaire financieringen uit te geven, gaat de voorkeur uit naar de afnemende 

musharakah-methode. Deze financieringsvorm beschermt de debiteur wanneer hij niet 

in staat is om zijn financiering af te lossen. De bank verkoopt dan het huis en verdeelt 

het geld volgens de aandelen in het partnerschap. Banken zouden met deze methode ook 

beschermd geweest zijn tijdens de financiële crisis in 2008. Doordat het een 

partnerschap betreft, kan de debiteur namelijk niet zomaar vertrekken, want hij is deels 

eigenaar. Hij zou hierdoor nog steeds huur moeten betalen aan de bank. Hier wordt 

wederom het pls-principe toegepast: beide partijen lijden verlies volgens de aandelen in 

het partnerschap. 
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7 Islamitische financieringen versus conventionele leningen 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de islamitische financieringsmethoden uiteengezet. In 

dit hoofdstuk worden de hypothecaire financieringen bij islamitische banken vergeleken 

met de conventionele banken. Deze vergelijkingen betreffen financieringen uit 

verschillende landen waar naast conventionele banken ook islamitische banken actief 

aanwezig zijn. De berekeningen hieromtrent waren afhankelijk van de beschikbare data 

die verkregen zijn bij de banken. 

7.1 Cases 

Om de verschillen tussen islamitische financieringen en conventionele hypothecaire 

leningen duidelijk te illustreren, worden enkele cases uitgewerkt. Op deze manier kan in 

kaart gebracht worden welk systeem voordeliger is voor de kredietnemer. De cases 

worden per land uitgewerkt om tot relevante resultaten te komen. 

De cases zijn afkomstig uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en Bahrein, 

omdat in deze landen zowel conventionele als islamitische banken actief zijn. Ook 

wordt een case voor België onderzocht. Er is echter geen islamitische bank aanwezig in 

België. Daarom is in plaats hiervan de islamitische KT bank uit Duitsland gebruikt die 

bij benadering het meest relevant is, omdat de banken in België en Duitsland verbonden 

zijn aan de Europese Centrale Bank (ECB). 

De belangrijkste waarde voor de kredietnemer is het totaal terug te betalen bedrag. 

Daarom staat deze waarde in de vergelijkingen centraal. Hierbij wordt gekeken hoeveel 

de totaal terug te betalen waarden bedragen bij de verschillende banken om te 

beantwoorden bij welk soort bank de klant minder moet terugbetalen. Dit zal van land 

tot land verschillen, omdat de intresttarieven bepaald worden door de centrale banken 

van de landen zelf. Hierbij geldt dat binnen de eurozone de intresttarieven gelijk zijn, 

doordat deze door de ECB bepaald worden voor alle landen die de euro gebruiken. 

Om hypothecaire financieringen in de cases te kunnen vergelijken, moeten gegevens 

worden verzameld op de websites van de betreffende banken. De belangrijkste factor 

waarin inzage verkregen moet worden is het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) per bank. 

Dit percentage vertegenwoordigt alle kosten die verbonden zijn aan een lening. De JKP 

kan op basis van de termijn van de lening variëren. Daarom is het van belang om voor 

de vergelijkingen de juiste JKP te kiezen. De termijn en het bedrag dat geleend zal 

worden, is steeds hetzelfde zodat de banken goed vergeleken kunnen worden. 
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Bij islamitische banken is geen sprake van een JKP, maar van een jaarlijkse winstmarge 

(JWM). Dit heeft ermee te maken dat de JKP wordt berekend aan de hand van het 

intrestpercentage en de bijkomende kosten van een lening. Daarentegen wordt er bij 

islamitische banken geen gebruikgemaakt van riba. Hier wordt bij een financiering op 

basis van murabahah een kostplus-methode gebruikt en wordt bij musharakah het 

vastgoed door middel van een partnerschap gekocht. Om deze reden hanteren 

islamitische banken de term winstmarge.  

7.2 Berekeningen van JKP en JWM 

De data van de banken worden in Excel geformuleerd en berekend. Deze berekeningen 

zijn terug te vinden in Tabel 3. Excel berekeningen. Om het totaal te betalen bedrag te 

berekenen, zijn steeds enkele tussenstappen uitgevoerd. Zo is de JKP of JWM omgezet 

van een jaarlijks naar een maandelijks percentage. Om de JKP of JWM om te rekenen 

naar maandelijkse kosten is deze formule gebruikt:  

(1+X
1

𝑛
 ) − 1  

Het percentage is vervolgens afgerond naar vier decimalen na de komma om tot een 

correct resultaat te komen. 

Het maandelijkse kostenpercentage en de maandelijkse winstmarge zijn nodig om de 

maandelijkse annuïteit te berekenen. De maandelijkse annuïteit wordt ook mensualiteit 

genoemd. De som van het maandelijkse aflossingsbedrag en de intrest of winstmarge 

resulteert in de annuïteit. Dit is een vast bedrag en zal ongewijzigd blijven gedurende de 

financiering. De formule voor het berekenen van de annuïteit ziet er als volgt uit: 

 K ×  gn  × (
Y 

(gn−1)
)  

In Excel is de formule “ =bet(rente;aantal-termijnen;hw)” gebruikt.  

A = Annuïteit 

g = groeifactor ( X + 1) 

K = Kapitaal = “hw” = het financierinsbedrag 

n = “aantal-termijnen” = termijn in maanden 

X = JKP of JWM 

Y = “rente” = maandelijkse JKP of JWM 
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Als de annuïteit (A) wordt vermenigvuldigd met het aantal maanden (n) volgt hieruit het 

totaal te betalen bedrag. Indien deze bedragen handmatig berekend moeten worden, 

moet ermee rekening gehouden worden dat deze bedragen in lichte mate kunnen 

afwijken van de resultaten van Excel, voornamelijk vanwege de afrondingen van de 

decimalen na de komma. 

7.2.1 Duitsland 

In deze case wordt een huis gekocht voor 240 000,00 euro waarvan 200 000,00 euro 

gefinancierd wordt door de banken en 40 000,00 euro eigen inbreng is. Dit is een 

verhouding van 80/20 waarbij de bank 80% financiert en 20% eigen inbreng van de 

klant is. 

KT bank 

In Duitsland is de KT bank de enige islamitische bank. Deze bank heeft drie vestigingen 

in Duitsland. Bij een huisfinanciering van twintig jaar bedraagt de jaarlijkse winstmarge 

2,49%.  

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JWM: (1,0249
1

12⁄
) - 1 = 0,2052% 

2. Berekenen van de annuïteit: : 

€ 200 000 × 1,2052%
240

 × (
0,2052% 

(1,2052%240- 1)
) = € 1056,11 

3. Totaal te betalen bedrag: € 1056,11 × 240 = € 253 466,36 

Data verkregen van: (KT Bank, 2020) 

Commerzbank 

Commerzbank is de tweede grootste bank in Duitsland. Deze bank biedt een 

hypothecaire lening aan voor 1,21% JKP, bij een looptijd van twintig jaar. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag:   

1. Omrekenen van JKP: (1,0121
1

12⁄
) - 1 = 0,1003%  

2. Berekenen van de annuïteit: € 200 000 × 1,1003%
240

 × (
0,1003% 

(1,1003%240- 1)
) = € 938,05 

3. Totaal te betalen bedrag: € 938,05 × 240 = € 225 131,02 

Data verkregen van: (Commerzbank, 2020) 
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Zo bestaat er een verschil van 28 335,34 euro tussen het totaal te betalen bedrag bij de 

conventionele bank en de islamitische bank.  

7.2.2 Het Verenigd Koninkrijk 

In het Verenigd Koninkrijk is de pond de geldige munteenheid en niet de euro. In deze 

case blijft de absolute waarde van de financiering hetzelfde maar kost het deze keer 

266 666,67 pond. De kredietnemer vraagt een financiering van 200 000,00 pond aan en 

heeft 66 666,67 pond eigen middelen. Deze case is net iets anders omdat Gatehouse 

bank maximaal 75% financiert. Dit betekent dat de debiteur een eigen inbreng van 25% 

heeft. 

Al Rayan bank 

Het Verenigd Koninkrijk is het westerse land met de meeste islamitische banken. De Al 

Rayan bank is de oudste en grootste islamitische bank in het Verenigde Koninkrijk. Bij 

Al Rayan bank kan er een huisfinanciering aangevraagd worden voor 4,09% JWM. De 

termijn is twintig jaar. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JWM: (1,0409
1

12⁄
) - 1 = 0,3346%  

2. Berekenen van de annuïteit:  

£ 200 000 × 1,3346% 
240

 × (
0,3346%  

(1,3346% %240- 1)
) = £ 1213,57 

3. Totaal te betalen bedrag: £ 1213,57 × 240 = £ 291 257,05 

Data verkregen van: (Al Rayan bank, 2020) 

Gatehouse bank 

Gatehouse bank is een islamitische bank die sinds 2007 actief is in het Verenigde 

Koninkrijk. Deze bank financiert met een JWM van 3,85% en de looptijd is twintig jaar.  

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JWM: (1,0385
1

12⁄
) - 1 = 0,3153%  

2. Berekenen van de annuïteit: £ 200 000 × 1,3153% 
240

 × (
0,3153%

(1,3153%240- 1)
) = £ 1189,29 

3. Totaal te betalen bedrag: £ 1189,29 × 240 = £ 285 428,66 

Data verkregen van: (Gatehouse bank, 2020) 
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Llyods bank 

Llyods bank biedt een hypothecaire lening aan met een JKP van 3,40% voor een 

looptijd van twintig jaar. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JKP: (1,0340
1

12⁄
) - 1 = 0,2790%  

2. Berekenen van de annuïteit: £ 200 000 × 1,2790%
240

 × (
0,2790% 

(1,2790%240- 1)
) = £ 1144,37 

3. Totaal te betalen bedrag: £ 1144,37 × 240 = £ 274 649,60 

Data verkregen van: (Lloyds bank, 2020) 

HSBC 

HSBC is een van de grootste banken ter wereld. De JKP bij een hypothecaire lening van 

twintig jaar bij deze bank bedraagt 2,80%. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JKP: (1,0280
1

12⁄
) - 1 = 0,2304%  

2. Berekenen van de annuïteit: £ 200 000 × 1,2304
240

 × (
0,2304 

(1,2304240- 1)
) = £ 1085,78 

3. Totaal te betalen bedrag: £ 1085,78 × 240 = £ 260 588,38 

Data verkregen van: (HSBC, 2020) 

Uit deze berekeningen kan afgeleid worden dat de conventionele banken in het 

Verenigd Koninkrijk voordeliger zijn dan de islamitische banken. Het verschil tussen de 

voordeligste islamitische bank en de voordeligste conventionele bank bedraagt 

24 840,28 pond. 

7.2.3 Turkije 

Turkije is een seculair land waar meerdere islamitische banken aanwezig zijn, maar de 

conventionele banken zijn in de meerderheid. Islamitische banken zijn hier al sinds de 

jaren zeventig actief. Zoals bij de voorgaande cases zal de absolute waarde het 

financieringsbedrag hetzelfde blijven, maar zal als munteenheid de Turkse Lira (TL) 

gebruikt worden. In de cases wordt het totaal te betalen bedrag uitgerekend bij de koop 

van een vastgoed ter waarde van 240 000 TL, waarvan 40 000 TL eigen inbreng zal zijn 

en 200 000 TL gevraagd zal worden aan de banken. 
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Kuveyt Türk 

Bij Kuveyt Türk kan een huisfinanciering aangevraagd worden voor een maximale 

termijn van tien jaar waarvan de JWM 11% bedraagt. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JWM: (1,11
1

12⁄
) - 1 = 0,8735%  

2. Berekenen van de annuïteit: ₺ 200 000 × 1,8735%
120

 × (
0,8735%

(1,8735%120- 1)
) = ₺ 2696,63 

3. Totaal te betalen bedrag: ₺ 2696,63 × 120 = ₺ 323 595,60 

Data verkregen van: (KuveytTürk, 2020) 

AlBaraka 

Albaraka is de op een na grootste islamitische bank in Turkije. Zij bieden hun 

huisfinanciering ook voor maximaal tien jaar aan. Hier wordt eveneens een JWM 

gerekend van 11%. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JWM: (1,11
1

12⁄
) - 1 = 0,8735%  

2. Berekenen van de annuïteit: ₺ 200 000 × 1,8735%
120

 × (
0,8735%

(1,8735%120- 1)
) = ₺ 2696,63 

3. Totaal te betalen bedrag: ₺ 2696,63 × 120 = ₺ 323 595,60 

Data verkregen van: (Albaraka, 2020) 

Garanti BBVA 

Garanti bbva is een Turks Spaanse conventionele bank die tot de grote banken van 

Turkije behoort. Aangezien de voorgaande banken een periode van tien jaar aanbieden, 

wordt in deze case verder gewerkt met dezelfde termijn. Deze conventionele bank 

rekent een JKP van 12,0366%. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JKP: (1,120366
1

12⁄
) - 1 = 0,9516%  

2. Berekenen van de annuïteit: ₺ 200 000 × 1,9516% 
120

 × (
0,9516%

(1,9516%120- 1)
) = ₺ 2802,71 

3. Totaal te betalen bedrag: ₺ 2802,71 × 120 = ₺ 336 325,18 
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Data verkregen van: (Garanti BBVA, 2020) 

Ziraat bankasi 

Ziraat bankasi is een staatsbank en is de oudste bank in Turkije. Het is ook eveneens de 

grootste conventionele bank. Deze bank biedt een lening aan tegen een JKP van 

12,1177% voor een termijn van tien jaar. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JKP: (1,121177
1

12⁄
) - 1 = 0,9577%  

2. Berekenen van de annuïteit: ₺ 200 000 × 1,9577% 
120

 × (
0,9577%

(1,9577%120- 1)
) = ₺ 2811,06 

3. Totaal te betalen bedrag: ₺ 2811,06 × 120 = ₺ 337 327,29 

Data verkregen van: (Ziraat bankasi, 2020) 

Uit de cases in Turkije blijkt dat de islamitische financieringen goedkoper uitvallen dan 

de conventionele. De twee islamitische banken hanteren bovendien dezelfde 

percentages, waardoor de som van de terugbetaling gelijk is. Hoewel er tussen de 

conventionele banken kleine procentuele verschillen zijn in het JKP, zijn zowel Garanti 

BBVA 12 729,58 TL als de Ziraat bank 13 731,69 TL duurder dan de islamitische 

banken.  

7.2.4 Bahrein 

Bahrein is een Arabisch land in het Midden-Oosten waar zowel conventionele als 

islamitische banken actief zijn. In deze case wordt een financiering aangegaan voor een 

bedrag van 200 000 Bahreinse dinar (BHD) om een vastgoed te kopen voor 

BHD 240 000. De eigen inbreng zal BHD 40 000 bedragen. 

KFH Bahrain 

KFH is een islamitische bank die wereldwijd verspreid is. In Bahrein bedraagt de JWM 

bij KFH 6,30% voor een termijn van twintig jaar. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JWM: (1,0630
1

12⁄
) - 1 = 0,5104%  

2. Berekenen van de annuïteit: 

BHD 200 000  × 1,5104%
240

 × (
0,5104%

(1,5104%240- 1)
) = BHD 1447,33  
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3. Totaal te betalen bedrag: BHD 1447,33 × 240 = BHD 347 359,78  

Data verkregen van: (KFH Bahrain, 2020) 

Ahli united bank 

Ahli united bank is een bank die zowel conventionele als islamitische producten 

aanbiedt. De JKP en JWM bedragen 6,24% voor zowel de conventionele als de 

islamitische hypothecaire financiering bij een termijn van twintig jaar. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JKP of JWM: (1,0624
1

12⁄
) - 1 = 0,5057%  

2. Berekenen van de annuïteit: 

BHD 200 000  × 1,5057%
240

 × (
0,5057%

(1,5057%240- 1)
) = BHD 1440,76  

3. Totaal te betalen bedrag: BHD 1440,76 × 240 = BHD 345 782,08  

Data verkregen van: (Ahli united bank, 2020) 

BBK 

BBK is een conventionele bank in Bahrein maar heeft ook grote aandeelhouders uit 

Koeweit. Hier kan geleend worden voor een periode van twintig jaar met een JKP van 

7,50% 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JKP: (1,0750
1

12⁄
) - 1 = 0,6045%  

2. Berekenen van de annuïteit:  

BHD 200 000  × 1,6045%
240

 × (
0,6045%

( 1,6045%240- 1)
) = BHD 1581,22  

3. Totaal te betalen bedrag: BHD 1581,22 × 240 = BHD 379 493,99  

Data verkregen van: (BBK, 2020) 

Ahli united bank is in deze case het voordeligst met zowel diens conventionele als 

islamitische financieringen. De conventionele bank BBK is in dit geval veruit het 

duurst. De totaal terug te betalen som bij BBK bedraagt BHD 32 134,21 meer dan bij 

KFH Bahrain en BHD 33 711,91 meer dan bij Ahli united bank. 
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7.2.5 België 

In deze case worden enkele conventionele banken vergeleken worden met de meest 

relevante islamitische bank, namelijk de KT bank in Duitsland. Dezelfde case die 

gebruikt is voor Duitsland wordt hier opnieuw gebruikt. Zo wordt een financiering van 

200 000 euro afgenomen voor een vastgoed van 240 000 euro. De overige 40 000 euro 

zal de kredietnemer zelf inbrengen. De KT bank wordt in deze case vergeleken met de 

vier voornaamste banken in België. 

KT bank 

De gegevens zijn hier dus hetzelfde als in de case van Duitsland. Bij een 

huisfinanciering van twintig jaar bedraagt het jaarlijkse kostenpercentage 2,49%.  

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JWM: (1,0249
1

12⁄
) – 1 = 0,2052% 

2. Berekenen van de annuïteit:  

€ 200 000 × 1,2052%
240

 × (
0,2052% 

(1,2052%240- 1)
) = € 1056,11 

3. Totaal te betalen bedrag: € 1056,11 × 240 = € 253 466,36 

Data verkregen van: (KT Bank, 2020) 

KBC 

De JKP bij KBC bedraagt 1,70% bij een termijn van twintig jaar. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JKP: (1,0170
1

12⁄
) – 1 = 0,1406% 

2. Berekenen van de annuïteit: 

€ 200 000 × 1,1406%
240

 × (
0,1406% 

(1,1406%240- 1)
) = € 982,38 

3. Totaal te betalen bedrag: € 982,38 × 240 = € 235 770,63 

Data verkregen van: (KBC, 2020) 

Belfius 

Belfius biedt een JKP van 2,69% aan bij een lening van twintig jaar. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 
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1. Omrekenen van JKP: (1,0269
1

12⁄
) – 1 = 0,2214% 

2. Berekenen van de annuïteit: 

€ 200 000 × 1,2214%
240

 × (
0,2214% 

(1,2214%240- 1)
) = € 1075,21 

3. Totaal te betalen bedrag: € 1075,21 × 240 = € 258 049,92 

Data verkregen van: (Belfius, 2020) 

BNP Paribas Fortis 

De JKP van BNP Parisbas Fortis is 3,49% bij een lening van twintig jaar. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JKP: (1,0349
1

12⁄
) – 1 = 0,2863% 

2. Berekenen van de annuïteit: 

€ 200 000 × 1,2863%
240

 × (
0,2863% 

(1,2863%240- 1)
) = € 1153,29 

3. Totaal te betalen bedrag: € 1153,29 × 240 = € 276 789,65 

Data verkregen van: (BNP Paribas Fortis, 2020) 

ING 

Bij de ING Bank kan een lening van twintig jaar aangevraagd worden met een JKP van 

4,70%. 

Dit leidt tot de volgende berekening voor het totaal te betalen bedrag: 

1. Omrekenen van JKP: (1,0470
1

12⁄
) – 1 = 0,3835% 

2. Berekenen van de annuïteit: 

€ 200 000 × 1,3835%
240

 × (
0,3835%

(1,3835%240- 1)
) = € 1075,21 

3. Totaal te betalen bedrag: € 1075,21 × 240 = € 306 312,91 

Data verkregen van: (Tarieven Hypotecaire kredieten, 2020) 

Zoals uit de berekeningen afgeleid kan worden, lopen de totaal terug te betalen 

bedragen in België sterk uiteen. De KT bank is na KBC de voordeligste bank. Deze 

bank is 17 695,73 euro duurder dan KBC, maar 52 846,55 euro voordeliger dan ING. 

Hierbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat de KT bank een Duitse bank is 

en dat deze onderhevig is aan de Duitse wetgeving. Het kan aangenomen worden dat de 
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kosten bij een huisfinanciering in België en Duitsland, zoals dossierkosten, notariële 

kosten en andere kosten, verschillend zijn.  

7.3 Conclusie 

Uit deze cases kan afgeleid worden dat het van land tot land verschilt of islamitische of 

conventionele banken voordeliger zijn voor de kredietnemer. In het Midden-Oosten zijn 

er banken aanwezig die zowel conventionele als islamitische hypothecaire 

financieringen aanbieden. Ahli united bank is een van deze banken en is bovendien in 

Bahrein het voordeligst. Ahli united bank heeft ook een brede waaier aan financiële 

producten.  

De case van Turkije wijzen uit dat de islamitische banken ook structureel voordeliger 

kunnen zijn dan conventionele banken. Dit komt doordat de intrest in Turkije hoger ligt 

dan in de andere behandelde landen. Dit zorgt er mogelijk voor dat de islamitische 

banken een lager JWM kunnen aanhouden waardoor ze voordeliger zijn dan 

conventionele banken.  

In de westerse landen waarvoor cases zijn opgesteld, zijn de conventionele banken 

aanzienlijk voordeliger. In Duitsland is de islamitische bank recent toegetreden tot de 

sector. Daarnaast is de interest in Duitsland laag, wat ervoor kan zorgen dat de 

islamitische banken hun JWM niet lager kunnen zetten dan wat het nu is, omdat ze 

anders hun kosten niet kunnen dekken. 

In dit kader is ook een case opgesteld voor België, hoewel hier geen islamitische bank 

aanwezig is. Daarom is een vergelijking gemaakt met de islamitische bank in Duitsland.  

Voor deze case zijn de vier grootste banken van België onderzocht en de enige 

islamitische bank die in Duitsland gevestigd is. Deze islamitische bank doet het redelijk 

goed in vergelijking tot de vier grote Belgische banken, want de KT bank was in dit 

geval de op een na voordeligste bank. Echter, zoals eerder vermeld zijn de kosten in 

België niet hetzelfde als in Duitsland waardoor de JWM van de islamitische bank kan 

stijgen als deze bank in België gevestigd zou zijn. 

De voordeligheid van het soort bank verschilt per land. Debiteurs hebben hier steeds de 

vrije keuze om te kiezen tussen de verschillende financieringsmethoden. Het is dan ook 

logisch dat er wordt gekozen voor de financiering die het goedkoopst uitkomt. Echter, 

een financiering wordt niet enkel gekozen op basis van het JKP of de JWM; er zijn 
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andere factoren die meespelen. Een van deze factoren zijn de financieringsvoorwaarden 

die contractueel worden bepaald. Een andere factor is de looptermijn die de aanvrager 

verlangt. Daarnaast mogen het gewenste financieringsbedrag en de eigen middelen niet 

vergeten worden. Dezelfde mogelijkheden worden immers niet door alle banken 

aangeboden. 

In het geval van islamitische banken is het vanzelfsprekend dat hier sprake is van een 

religieus motief, omdat het “islamitisch” bankieren heet. Toch wordt dit systeem niet 

enkel om deze reden gekozen. Een andere reden om deze banken te verkiezen boven 

conventionele banken is dat de debiteur bij een wanbetaling of het niet meer kunnen 

voortzetten van de financiering, beter beschermd is tegen het verlies van zijn vastgoed 

door de intreding van het hypotheekrecht van deze banken. Hierbij wordt immers de 

musharakah-methode gebruikt, wat betekent dat het pls-principe intreedt en beide 

partijen hun aandeel terug uitgekeerd krijgen.  

Islamitische banken kunnen goed concurreren met de conventionele banken in de 

landen waar ze al langer gevestigd zijn. Hier kunnen ze namelijk voordeliger 

financieringen aanbieden, waardoor iedereen kan opteren voor een financiering op basis 

van een islamitische methode. 
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8 Toepasbaarheid in België 

Tot op heden is er geen uitspraak gedaan door een wettelijk orgaan over de 

toepasbaarheid van islamitische banken in België. Als toezichthoudende 

overheidsinstelling is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) wel 

een onderzoek begonnen over de implementeerbaarheid van de islamitische banken in 

België (De Beleggersgids redactie, 2019).  

De vergunning voor een bank wordt door de Europese Centrale Bank uitgegeven, maar 

tijdens de procedure voor deze vergunning wordt samengewerkt met de Nationale 

bevoegde autoriteit (NBA). In deze context is de NBA de Nationale Bank van België 

(NBB). De NBB is de eerste plaats om de procedure voor een vergunning te starten. De 

definitieve beslissing om een vergunning te verstrekken, wordt door de ECB gemaakt 

(Europese Centrale Bank, sd).  

De taak van de FSMA wordt op Europees niveau overgenomen door de Europese 

Bankautoriteit (EBA). De EBA beoogd een gelijk toezichtniveau te houden op de 

gehele Europese bankensector. Zo kan in ieder Europees land dezelfde regelgeving 

toegepast worden. Dit zorgt voor een geharmoniseerde Europese banksector. Hiermee 

wordt er gestreefd naar een stabiele en efficiënte banksector (Europese Bankautoriteit, 

sd). 

Iedereen die aan de voorwaarden voldoet, kan een bank openen. Uit het feit dat er 

islamitische banken in Europa bestaan, blijkt dat er ook in België een islamitische bank 

geopend zou kunnen worden. De vraag is of in België de islamitische 

financieringsmethoden toegepast kunnen worden en of deze competitief kunnen zijn ten 

opzichte van de conventionele methoden.  

8.1 Mudarabah 

Zoals eerder vermeld is mudarabah een financieringsmethode die niet gebruikelijk is als 

huisfinanciering, waardoor het geen alternatief is voor de conventionele hypothecaire 

leningsmethode. Daarom wordt hier niet verder op ingegaan. Dit onderzoek beperkt 

zich tot de financieringsmethoden die gebruikt kunnen worden om onroerend goed te 

financieren.  
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8.2 Murabahah 

De murabahah-methode is vergelijkbaar met de conventionele lening die verkoop op 

afbetaling wordt genoemd. De verkoop op afbetaling is een methode waarbij de koper 

een roerend lichamelijk goed of dienstverlening kan kopen op afbetaling (Economie, 

1991). 

Bij murabahah kan er ook een verkoopovereenkomst bereikt worden die op afbetaling 

wordt uitgevoerd. Echter, hierbij koopt de bank het goed en verkoopt het verder aan zijn 

klant, terwijl bij een verkoop op afbetaling de verkoper van het goed de financiële 

situatie via een kredietinstelling regelt (Muynck, 2013). 

Als een kredietinstelling een onroerend goed kan kopen en verder aan een klant met een 

surplus kan verkopen, kan murabahah direct gebruikt worden om een onroerend goed te 

financieren. Het is toepasselijk dat de banken huizen kunnen verkopen, omdat ze een 

hypotheek nemen van de kredietnemer om indien nodig de openstaande lening af te 

sluiten. Echter, in de wet met betrekking tot verkoop op afbetaling staat expliciet 

geschreven dat deze methode uitsluitend gebruikt mag worden voor een lichamelijk 

roerend goed of dienst. Dit betekent dat deze kredietvorm niet toepasbaar is om 

onroerende goederen te financieren (Economie, 1991). 

8.3 Musharakah 

Bij musharakah wordt het gewenste goed onder een partnerschap gekocht. In de context 

van dit onderzoek wordt een onroerend goed gekocht, waarbij om eigen inbreng wordt 

gevraagd. De conventionele banken vragen ook aan hun klanten om eigen inbreng, dus 

dit is vergelijkbaar. 

Een bestaande kredietvorm die gelijkenissen vertoont met de afnemende musharakah is 

de financieringshuur. Beide methoden bieden aan het einde van de termijn de optie om 

het goed te kopen (Muynck, 2013). Bij financieringshuur wordt een goed verhuurd, 

maar is er geen sprake van een partnerschap, terwijl het bij afnemende musharakah de 

bedoeling is dat de debiteur aan het einde van de periode de eigenaar wordt van het 

goed. 

De regelgeving in verband met het soort goed dat gefinancierd kan worden, is hetzelfde 

als bij verkoop op afbetaling. De financieringshuur is dan ook enkel van toepassing op 
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roerende goederen en dienstverleningen. Deze regel wijst erop dat het onmogelijk is om 

een onroerend goed te kopen met de musharakah methode. 

8.4 Financiering van onroerend goed 

Onroerende goederen kunnen gekocht worden onder de financieringsvorm van 

hypothecaire leningen. In de wet op het hypothecair krediet hoofdstuk vier 

kredietovereenkomst artikel 16 staat geschreven:  

“Het kapitaal moet ter beschikking gesteld worden van de kredietnemer in gereed geld 

of op girale wijze. Het kapitaal mag aan geen enkele index gekoppeld worden, behalve 

wanneer het krediet toegestaan is onder de vorm van een lening zonder beding van 

interest; in dit geval mag geen andere index gebruikt worden dan de index der 

consumptieprijzen.” (Wet op het hypothecaire krediet, 1992) 

Bij musharakah en murabahah wordt er geen kapitaal ter beschikking gesteld, waardoor 

de eerste regel van dit artikel niet toegepast kan worden. Aan de andere hand staat er in 

hetzelfde artikel dat er gefinancierd kan worden zonder intrest. 

Murabahah en musharakah kunnen toegepast worden indien de eerste regel van de 

artikel niet van toepassing zou zijn. Deze financieringsmethoden kunnen hun 

winstmarges bepalen volgens de laatste regel van de artikel, dus volgens de index. 

8.5 Financiële haalbaarheid 

De vraag is of de islamitische banken in België kunnen concurreren met conventionele 

banken wanneer zij hun activiteiten zouden kunnen starten. Om hierop een antwoord te 

kunnen geven, wordt een kostenvergelijking gemaakt. Deze is terug te vinden in Tabel 1 

pagina 51. 

In hoofdstuk zes zijn aan de hand van cases vergelijkingen gemaakt en werd 

geconcludeerd dat islamitische banken in het westen duurder zijn dan conventionele 

banken. De voornaamste reden hiervoor zijn de kosten. Zo werd vastgesteld dat het 

verschil tussen de voordeligste Belgische bank en de islamitische KT bank 17 695,73 

euro bedraagt. Dit resultaat is echter niet volwaardig, omdat de kosten in Duitsland 

mogelijk afwijken van de kosten in België. In is berekend dat dit bedrag wanneer de 

bank gevestigd zou zijn in België 23 997,53 euro zou bedragen. 

Doordat islamitische banken het onroerend goed eerst zelf moeten eigenen voordat ze 

het verder kunnen verkopen aan de definitieve eigenaar, zijn er dubbele aankoopkosten 
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die doorgerekend worden aan de klant. Bij murabahah koopt de bank het onroerend 

goed en betaalt de aankoopkosten aan de notaris. Hierna verkoopt de bank dit goed door 

aan de klant met een surplus, waardoor nogmaals de aankoopkosten betaald moeten 

worden aan de notaris. Bij de afnemende musharakah worden de tweede notariële 

kosten pas betaald als de klant voor meer dan 50% eigenaar is van het onroerend goed. 

Om deze redenen ligt het totaal terug te betalen bedrag hoger bij de islamitische banken.  

Tabel 1. Notariële kosten 

soort kosten verklaring conventioneel islamitisch 

gefinancierd bedrag in Vlaanderen € 200 000.00 € 200 000.00 

aankoopkosten    
koopakte  € 23 997.53 € 47 995.06 

• registratierechten 10% € 20 000.00 

2 × € 20 000.00  

= € 40 000.00 

• ereloon van notaris 

Zie bijlag 3: Tarief van de 

honoraria der notarissen, 

schaal J € 2 163.66 

2 × € 2 163.66  

= € 4 327.32 

• administratie tussen € 800.00 en € 1 100.00 

(gemiddelde)  

€ 950.00  

2 × € 950.00  

= € 1 900.00 

• BTW 21% € 653.87 

2 × € 653.87 

 = € 1  307.74 

• kosten overschrijving vast bedrag € 230.00 

2 × € 230.00 

= € 460.00 

kredietopeningskosten    
hypothecaire akte   € 5 305.08 € 5 305.08 

• registratierechten 1% € 2 000.00 € 2 000.00 

o aanhorigheden tussen 5% en 10% 

(gemiddeld)  

€ 150.00 

(gemiddeld)  

€ 150.00 

• hypotheekrecht 0.30% € 600.00 € 600.00 

o aanhorigheden tussen 5% en 10% € 45.00 € 45.00 

• andere kosten      

o vaste registratie 

bedrag vast bedrag € 100.00 € 100.00 

o recht van 

geschriften vast bedrag € 50.00 € 50.00 

o retributie 

gefinancierd bedrag 

 < € 272 727.00 dan € 220.00 

gefinancierd bedrag 

 > € 272 727.00 dan € 950.00 € 220.00 € 220.00 

o ereloon van notaris 

Zie bijlage 3: Tarief van de 

honoraria der notarissen, 

schaal F € 909.98 € 909.98 

o administratie tussen € 700.00 en € 1 000.00 € 850.00 € 850.00 

o BTW 21% € 380.10 € 380.10 

TOTAAL   € 29 302.61 € 53 300.14 



Mustafa Enes Aydoğan 
52 

De data waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd werden verkregen van: (Koninklijke 

Federatie van het Belgisch Notariaat (fednot), 2014; Muynck, 2013) 

8.6 Conclusie 

Murabahah en musharakah zijn twee financieringsmethoden met gelijksoortige 

conventionele financieringsmethoden in België, namelijk de verkoop op afbetaling en 

financieringshuur. Echter, volgens de wet kan met deze financieringsvormen geen 

onroerend goed gekocht worden. Daarom vormen deze islamitische methoden geen 

alternatief voor hypothecaire leningen in België, maar kunnen ze wel toegepast worden 

voor het financieren van roerende goederen. 

Wanneer een kredietnemer een onroerend goed wil kopen, moet dit gebeuren onder de 

vorm van een hypothecaire lening. Ook hier ontstaat een belemmering, omdat de 

financiële instelling het kapitaal ter beschikking moet stellen aan de kredietnemer. Dit 

kan echter niet toegepast worden bij islamitische banken. 

Onder de Belgische regelgeving kunnen beide Sharia-conforme financieringsvormen 

niet geïmplementeerd worden, want een islamitische bank geeft geen kapitaal als lening 

bij deze financieringsmethoden maar gaat een verkoopovereenkomst of een 

partnerschap aan met zijn klanten. 

Bovendien zouden islamitische banken als ze actief zouden kunnen zijn in België, 

moeilijk kunnen concurreren met de conventionele banken door de dubbelle notariële 

kosten die ontstaan tijdens het kopen en verkopen van de onroerende goederen aan hun 

klanten. Ook op fiscaal gebied hadden de conventionele banken een voordeel ten 

opzichte van de islamitische banken, doordat intresten en kapitaal fiscaal aftrekbaar 

waren, maar doordat de geïntegreerde woonbonus niet meer van toepassing is op 

hypothecaire leningen vanaf 1 januari 2020 zijn beide banken op fiscaal vlak even 

gunstig (Vlaamse overheid, 2020). 

Doordat de ECB het recht behoudt om vergunningen te verstrekken aan nieuwe banken 

blijft het mogelijk om in Europa islamitische banken op te richten. Het bestaan van 

islamitische banken in Europa toont daarnaast aan dat deze islamitische banken aan de 

Europese voorwaarden voldoen en ook zouden kunnen toetreden tot de Belgische 

financiële markt.  
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9 Eindconclusie 

De stabiliteit van de islamitische banken tijdens de wereldwijde crises van 2008 heeft de 

aandacht getrokken van de banksector en dit heeft ervoor gezorgd dat de groei van de 

islamitische banken exponentieel is toegenomen. De westerse banken hebben de 

potentie gezien van de islamitische banken en hierin geïnvesteerd, waardoor er een 

expansie naar niet-islamitische landen is begonnen. 

Een islamitische bank volgt de Sharia en moet bij de oprichting rekening houden met de 

basisprincipes vanuit de islam. Daarnaast moet een islamitische bank aan de wettelijke 

voorwaarden voldoen van het land waarin zij zich wil vestigen en activiteiten wil 

verrichten. De vier basisprincipes vanuit de Sharia zijn het verbod op gharar, maysir en 

riba en het systeem voor de verdeling van winst en verlies, het pls-principe. Dit systeem 

wordt niet altijd op dezelfde manier gebruikt en is afhankelijk van het financiële 

product.  

In deze thesis zijn de drie meest gebruikte islamitische financieringsmethoden 

beschreven en is geanalyseerd voor welke financieringsdoeleinden deze ingezet kunnen 

worden. 

Tabel 2. Vergelijking financieringsmethoden 

  mudarabah musharakah murabahah conventioneel 

riba X X X ✓ 

pls ✓ ✓ X X 

• winstdeling ✓ ✓     

• verliesdeling X ✓     

kostplus X X ✓ X 

partnerschap ✓ ✓ X X 

verkoopovereenkomst X X ✓ X 

kredietovereenkomst X X X ✓ 

aandeelhouders X ✓ X X 

• bestuur    ✓     

rabb-ul-mal ✓ X X X 

• bestuur  X       

• investering  ✓       

mudarib ✓ X X X 

• bestuur  ✓       

• investering  X       

geschikt voor:         

• investeringskrediet  ✓ ✓ ✓ niet Sharia-conform 

• consumentenkrediet X ✓ ✓ niet Sharia-conform 
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Uit Tabel 2 kan worden afgeleid dat twee van de drie methoden passend zijn als 

financieringsmethoden van onroerende goederen. De mudarabah-methode wordt hierbij 

uitgesloten, want de rabb-ul-mal is hierbij als enige investeerder de enige eigenaar van 

de investering en de mudarib streeft om winst te maken als de beheerder van de 

investering. De investering moet op het einde geliquideerd worden om de winst te 

kunnen verdelen, waardoor de mudarib geen eigenaar van een onroerend goed kan 

worden. Deze financieringsmethode is wel geschikt voor projecten en/of handel, waarbij 

het oogmerk is om winst te maken. 

Musharakah en murabahah zijn twee methoden die wel gebruikt kunnen worden als 

financieringsvorm voor onroerende goederen. Murabahah is een handelsovereenkomst 

waarbij de bank of een agent van de bank het onroerend goed dat de klant wenst, koopt 

en doorverkoopt aan de klant met een surplus. Dit surplus wordt berekend door de 

kostplus-methode. 

Musharakah is een partnerschap-methode. De kredietinstellingen maken gebruik van 

afnemende musharakah, waarbij het onroerend goed dat de klant wenst, samen met de 

bank gekocht wordt. Naar mate van de vordering van de afbetalingen wordt de klant 

vervolgens de uiteindelijke eigenaar van het onroerend goed.  

De beste islamitische financieringsalternatief voor een conventionele hypothecaire 

lening is de afnemende musharakah. Deze financieringsvorm biedt een uitstekende 

bescherming voor beide partijen, zelfs bij een onverwachte situatie.  

Op basis van de vergelijking aan de hand van cases is vastgesteld dat de islamitische 

financieringen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk duurder zijn dan conventionele 

hypothecaire leningen, terwijl deze financieringsmethoden in Turkije en Bahrein 

goedkoper zijn. Dit verschil kan van meerdere factoren afhangen, zoals de kosten en 

voorwaarden die door de NBA worden opgesteld. 

Ook voor België is een case opgesteld. Echter, het gebrek aan een islamitische bank in 

België leidt ertoe dat er geen volwaardige vergelijking gemaakt kon worden. Hiervoor 

is de meest relevante islamitische bank in het buurland Duitsland gebruikt, namelijk de 

KT bank, omdat beide landen verbonden zijn aan de ECB. In deze vergelijking is de 

islamitische bank voordelig ten opzichte van de vier grote conventionele banken van 

België. Deze bank resulteerde namelijk als tweede goedkoopste kredietinstelling.  
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Om verder inzicht te verwerven in deze case, moest de financiële haalbaarheid voor de 

islamitische banken in België onderzocht worden. Hiervoor zijn de verschillende kosten 

in België die betrekking hebben op een hypothecaire lening in kaart gebracht. Hieruit 

volgde dat de kosten van de aankoopakte in België tweemaal betaald moeten worden, 

omdat islamitische banken via de musharakah- en murabahah-methoden eerst het 

onroerend goed moeten eigenen en nadien pas kunnen doorverkopen aan hun klanten. 

De bank zal deze kosten automatisch aan haar klanten doorrekenen. Dit zorgt ervoor dat 

het verschil in de case tussen de islamitische en de conventionele banken groter wordt, 

waardoor de islamitische banken in België duurder zullen zijn. Hierdoor zal het voor 

deze banken moeilijker zijn om te concurreren met de conventionele banken in België. 

Ook de fiscale aftrekbaarheid van intrest geeft de conventionele banken een extra 

voorsprong. 

Bij islamitische banken is vanzelfsprekend een religieus motief aanwezig vanwege de 

naamgeving. Dit is echter niet de enige reden om te kiezen voor islamitisch bankieren. 

Zo werken islamitische banken met Sharia-conforme producten die transparant zijn 

samengesteld voor hun klanten. Ook investeren deze banken niet zomaar waar er  winst 

te rapen is, waardoor ze ook beschouwd worden als ethische banken (De Beleggersgids 

redactie, 2019). Deze banken spreken hierdoor ook andersgelovigen aan. 

Musharakah en murabahah hebben beide een verwante conventionele lenigvorm in 

België. Afnemende musharakah is vergelijkbaar met de financieringshuur en murabahah 

is vergelijkbaar met de verkoop op afbetaling. Beide zijn echter niet toepasbaar om 

onroerend goed te kopen, want de financieringshuur en de verkoop op afbetaling zijn 

wettelijk beperkt tot roerende lichamelijke goederen en diensten. 

Om een onroerende goed te kunnen kopen met een financiering van een islamitische 

bank, is het van belang dat musharakah en murabahah onder de wetgeving over 

hypothecaire leningen toepasbaar zijn. Dit is echter ook niet mogelijk, doordat het 

kapitaal, wettelijk bepaald, beschikbaar moet worden gesteld aan de kredietnemer. Dit 

kan niet toegepast worden in beide islamitische financieringsmethoden. Daarom zijn 

musharakah en murabahah onder deze omstandigheden in België niet toepasbaar als 

alternatief voor de conventionele hypothecaire lening. 

In Europa is de ECB de bevoegde organisatie om vergunningen toe te kennen aan 

nieuwe banken die in Europa activiteiten willen uitvoeren. Op basis hiervan kan ook in 
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België een islamitische bank opgericht worden, omdat er al islamitische banken 

aanwezig zijn in Europa. Dit betekent dat deze banken voldoen aan de Europese 

banknormen. 

In 2017 was de waarde van de islamitische banken wereldwijd 2,4 triljoen dollar. Dit is 

6% meer dan in 2012. In 2023 wordt verwacht dat de waarde zal stijgen naar 3,8 triljoen 

dollar (Thomson Reuters, 2018). 

Tot slot kan gesteld worden dat er zeker een lacune in de markt is op het vlak van 

islamitisch bankieren, aangezien er 879 377 moslims leven in België (World Population 

Review, 2020). Indien de wetgeving dan ook zodanig geregulariseerd zou worden dat de 

islamitische banken kunnen toetreden tot de Belgische markt, zou dit een meerwaarde 

vormen voor de Belgische financiële markt.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Sharia-conformiteitscertificaat 

Afbeelding 1. Certificaat KT bank 

Bron: (KT bank) 
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Afbeelding 2. Certificaat Al Rayan bank 

Bron: (Al Rayan bank, 2015)
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Bijlage 2: Excel berekeningen 

Tabel 3. Excel berekeningen 

 

 

Cases 

Land Banken 
JKP 

JWM  

Maandelijkse 

% 
Financiering Termijn Annuïteit Kapitaal 

Intrest/ 

Winstmarge 
Totaal te betalen 

DE Islamitisch KT bank 2.49% 0.2052%  €       200 000.00  240 €        1056.11  €        645.77   €           410.34  €         253 466.36  

DE Conventioneel Commerzbank 1.21% 0.1003%  €       200 000.00  240 €          938.05  €        737.49   €           200.56  €         225 131.02  

BE Conventioneel ING 4.70% 0.3835%  €       200 000.00  240 €        1276.30  €        509.35   €           766.95  €         306 312.91  

BE Conventioneel Belfius 2.69% 0.2214%  €       200 000.00  240 €        1075.21  €        632.31   €           442.90  €         258 049.92  

BE Conventioneel KBC 1.70% 0.1406%  €       200 000.00  240 €          982.38  €        701.23   €           281.15  €         235 770.63  

BE Conventioneel BNP Paribas Fortis 3.49% 0.2863%  €       200 000.00  240 €        1153.29  €        580.73   €           572.56  €         276 789.65  

UK Conventioneel HSBC 2.80% 0.2304%  €       200 000.00  240 €        1085.78  €        625.00   £           460.78  €         260 588.38  

UK Conventioneel llyods bank 3.40% 0.2790%  £       200 000.00  240 £        1144.37  £        586.35   £           558.02  £         274 649.60  

UK Islamitisch Gatehouse bank 3.85% 0.3153%  £       200 000.00  240 £        1189.29  £        558.67   £           630.61  £         285 428.66  

UK Islamitisch Al Rayan Bank 4.09% 0.3346%  £       200 000.00  240 £        1213.57  £        544.36   £           669.21  £         291 257.05  

TR Islamitisch Kuveyt Türk 11.00% 0.8735%  ₺       200 000.00  120 ₺        2696.63  ₺        949.71   ₺         1746.92  ₺         323 595.60  

TR Islamitisch Albarakah 11.00% 0.8735%  ₺       200 000.00  120 ₺        2696.63  ₺        949.71   ₺         1746.92  ₺         323 595.60  

TR Conventioneel Garanti bbva 12.0366% 0.9516%  ₺       200 000.00  120 ₺        2802.71  ₺        899.45   ₺         1903.26  ₺         336 325.18  

TR Conventioneel Ziraat bankasi 12.1177% 0.9577%  ₺       200 000.00  120 ₺        2811.06  ₺        895.63   ₺         1915.43  ₺         337 327.29  

BH Islamitisch KFH Bahrain 6.30% 0.5104% BHD 200 000.00 240 BHD  1447.33  BHD  426.48  BHD   1020.85    BHD 347 359.78  

BH Islamitisch Ahli unted bank 6.24% 0.5057% BHD 200 000.00 240 BHD  1440.76  BHD  429.37  BHD   1011.39    BHD 345 782.08  

BH Conventioneel BBK 7.50% 0.6045% BHD 200 000.00 240 BHD  1581.22  BHD  372.24  BHD   1208.98    BHD 379 493.99  
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Bijlage 3: Tarief van de honoraria der notarissen  

Tabel 4. Tarief van de honoraria der notarissen 

Diverse akten   Vennootschapsakten 

  A B C D E F G H I J K   L M 

Opeenvolgende 

reeksen (in EURO) % % % % % % % % % % % 

Opeenvolgende 

reeksen (in EURO) % % 

7 500 0,2850 0,3990 0,5700 0,8550 1,1400 1,4250 1,7100 2,850 3,420 4,560 5,700 37 000 0,5700 0,8550 

10 000 0,2280 0,3420 0,4560 0,6840 0,8550 1,1400 1,3680 1,710 2,565 2,850 5,130 62 000 0,3990 0,5700 

12 500 0,1710 0,2280 0,3420 0,4560 0,5700 0,6840 0,9120 1,425 1,710 2,280 4,560 125 000 0,2850 0,3990 

15 495 0,1140 0,1710 0,2280 0,3420 0,4560 0,5700 0,6840 1,140 1,140 1,710 3,990 310 000 0,1710 0,2280 

18 600 0,0570 0,1140 0,1140 0,2280 0,2850 0,4560 0,4560 0,855 0,855 1,140 2,850 1 250 000 0,0570 0,1140 

186 000 0,0228 0,0570 0,0570 0,1140 0,1140 0,2280 0,2280 0,570 0,570 0,570 1,368 1 549 500 0,0228 0,0456 

surplus 0,0114 0,0228 0,0228 0,0342 0,0342 0,0456 0,0456 0,057 0,057 0,057 0,114 surplus 0,0114 0,0228 

               
Actes divers   Actes de sociétés 

  A B C D E F G H I J K   L M 

Tranches successives 

(en EURO’S) % % % % % % % % % % % 

Tranches successives  

(en EURO’S) % % 

7 500 0,2850 0,3990 0,5700 0,8550 1,1400 1,4250 1,7100 2,850 3,420 4,560 5,700 37 000 0,5700 0,8550 

10 000 0,2280 0,3420 0,4560 0,6840 0,8550 1,1400 1,3680 1,710 2,565 2,850 5,130 62 000 0,3990 0,5700 

12 500 0,1710 0,2280 0,3420 0,4560 0,5700 0,6840 0,9120 1,425 1,710 2,280 4,560 125 000 0,2850 0,3990 

15 495 0,1140 0,1710 0,2280 0,3420 0,4560 0,5700 0,6840 1,140 1,140 1,710 3,990 310 000 0,1710 0,2280 

18 600 0,0570 0,1140 0,1140 0,2280 0,2850 0,4560 0,4560 0,855 0,855 1,140 2,850 1 250 000 0,0570 0,1140 

186 000 0,0228 0,0570 0,0570 0,1140 0,1140 0,2280 0,2280 0,570 0,570 0,570 1,368 1 549 500 0,0228 0,0456 

surplus 0,0114 0,0228 0,0228 0,0342 0,0342 0,0456 0,0456 0,057 0,057 0,057 0,114 surplus 0,0114 0,0228 

Bron: (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (fednot), 2014) 



 

 


