
  

 

 

Tilburg University

Sukuk al-ijarah

Salah, Omar

Published in:
Recht van de Islam 26

Publication date:
2012

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Salah, O. (2012). Sukuk al-ijarah: Fiqh al-mu'amalat omtrent islamitische effecten. In P. Kruiniger (Ed.), Recht
van de Islam 26: Medische wetenschap, islam en recht (pp. 69-79). (RIMO-reeks). Boom Juridische Uitgevers.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/a9fb588d-1a03-4b34-a568-8ba055a321b7


69

Sukuk alijarah: fiqh almu’amalat omtrent 
islamitische effecten

Mr. Omar Salah

1 Introductie

Het onderwerp islamitisch financieren heeft de afgelopen periode veel aandacht 
gekregen. Hoewel er in Nederland nog geen praktijk lijkt te ontstaan voor het is-
lamitisch financieren, is er in de literatuur al het nodige geschreven over dit onder-
werp.1 Een van de belangrijkste islamitische financiële instrumenten zijn sukuk. 
Sukuk zijn islamitische effecten.2 De sukuk-markt heeft een opmerkelijke groei ge-
toond in het eerste decennium van de 21e eeuw. In 2003 waren wereldwijd sukuk voor 
een totale waarde van USD 5,8 miljard uitgeven.3 In 2010 was dat bedrag gestegen 
naar USD 38 miljard.4

Binnen het islamitisch recht is islamitisch financieren een rechtsgebied waar veel 
rechtsontwikkeling plaatsvindt. Volgens de klassieke leer zijn louter Shari’a-geleer-
den bevoegd bij te dragen aan de islamitische rechtswetenschap, de zogenoemde 
Fiqh. Wat het islamitisch financieren echter fascinerend maakt, is het gegeven dat op 
dit terrein Shari’a-geleerden, advocaten en financiële analisten elkaar treffen om een 
product op de markt te brengen. In dit hoofdstuk beperk ik mij tot de interactie tus-
sen Shari’a-geleerden en advocaten. Daarbij beantwoord ik de vraag of advocaten aan 

* Mr. Omar Salah is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Hij is daarnaast 
als promovendus verbonden aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg en Junior 
Fellow van het European Banking Center van diezelfde universiteit.

1 R.P.J.L. Tjittes, ‘Islamitisch financieren in Nederland’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2008-4, 
p. 136-144; M. El Idrissi, ‘De islamitische financieringsvorm Murabaha’, Vennootschap & Onder
neming 2008-2, p. 39-42; C.P. Hooft & N.E. Muller, ‘Shari’a-conforme woningfinanciering ont-
sluierd’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2008 (6765), p. 624 - 632; M.J. Sinke, 
Halal Mortgage, Islamic Banking and Finance (also containing Islamic Contract Law), Tilburg: Celsus 
Legal Pub lishers 2007; P. Vine e.a., ‘“The Way” Forward: Islamic law and financial structures’, 
Tijdschrift voor Financieel Recht, 2008-12, p. 414-423; O. Salah, Islamic Finance: Structuring Sukuk in 
the Netherlands, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2010; R.M. Wibier & O. Salah, ‘De krediet-
crisis en islamitisch financieren’, Nederlands Juristenblad 2010-27, p. 1738-1746; O. Salah, ‘“Dubai 
Debt Crisis”: Enkele privaatrechtelijke aspecten van de “Nakheel Sukuk”’, Weekblad voor Privaat
recht, Notariaat en Registratie 2010 (6838), p. 271-272; O. Salah, ‘“Nakheel Sukuk”: internationaal 
privaat recht in de VAE’, Nederlands Internationaal Privaatrecht 2010-4, p. 629-638; O. Salah (red.), 
 Islamitisch bankieren: Van religieuze principes naar financiële transactiestructuren, Nijmegen: Wolf Legal 
Publishers 2011.

2 O. Salah, ‘Sukuk: Islamitische effecten’, Tijdschrift voor Financieel Recht 2011-6, p. 148-158.
3 H. Dar & M.T.A. Azami, Global Islamic Finance Report 2011, Londen: BMB Islamic 2011, p. 69.
4 Dar & Azami 2011, p. 68-71.
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islamitische rechtsontwikkeling en rechtsvinding doen binnen het islamitisch fi-
nancieren. Daar het islamitisch financieren als zodanig een breed rechtsgebied be-
treft, beperk ik mij tot één specifiek islamitisch financieel product, namelijk sukuk.

In paragraaf 2 zal het islamitisch recht worden besproken. Daarbij komen de bron-
nen van het islamitisch recht en de islamitische rechtswetenschap aan bod. Vervol-
gens worden sukuk besproken (par. 3). Na een introductie tot het islamitisch finan-
cieren worden de basisregels van sukuk aangekaart. De daaropvolgende paragraaf 
(par. 4) behandelt het Shari’a-kader voor een specifieke sukuk-structuur, namelijk de 
sukuk alijarah-structuur. Op deze manier wordt het islamitisch recht inzake de sukuk 
alijarah in kaart gebracht. De toepassing hiervan in de praktijk bespreek ik in para-
graaf 5. Tijdens de bespreking van het structuren van de sukuk alijarah in de praktijk 
zal blijken dat het Shari’a-kader niet naadloos aansluit op de praktijk van de sukuk 
alijarah. Op dat terrein vervullen advocaten een belangrijke rol. Tot slot volgt een 
conclusie (par. 6).

2 Islamitisch recht

2.1 Bronnen van het islamitisch recht

Islamitisch financieren is gebaseerd op de beginselen van het islamitisch recht, de 
Shari’a.5 Het islamitisch recht betreft niet het recht zoals dat gecodificeerd is in 
een bepaald land, maar het betreft een religieuze plichtenleer waaruit bepaalde be-
ginselen voortvloeien die vertaald kunnen worden in concrete vereisten. Het isla-
mitisch recht kent vier erkende bronnen waaruit rechtsregels gedestilleerd kunnen 
worden: de Koran, de Sunna, Ijma’ en Qiyas.

De eerste bron van het islamitisch recht is de Koran. De Koran is het heilige boek van 
de islam. Het was geopenbaard aan de profeet Mohammed. De tweede bron is de 
Sunna. De Sunna is de uitleg van de Koran aan de hand van de normatieve gedragin-
gen van de profeet Mohammed. De Sunna is vastgelegd in een collectie van authen-
tieke hadith, beschrijvingen van de handelingen van de profeet Mohammed.6 Qiyas 
refereert aan redenen op basis van analogie. Een op basis van analoge redeneringen 
tot stand gekomen rechtsregel wordt doorgaans erkend als een rechtsregel die af-
komstig is uit een officiële bron van het islamitisch recht. Ijma’ betreft de consensus 
van de Shari’a-geleerden. Op het moment dat de Shari’a-geleerden door middel van 
consensus een rechtsregel accepteren, wordt een dergelijke regel tevens erkend als 
ware afkomstig van een officiële bron. Hieruit blijkt dat er in essentie twee mate riële 
bronnen zijn, een interpretatiemethode en een gezaghebbende autoriteit: de gezag-
hebbende autoriteit is de Ijma’, welke de authenticiteit van de materiële bronnen 
(de Koran en de Sunna) en hun correctie interpretatie (Qiyas) waarborgt.7  Sommige 

5 De termen ‘Islamitisch recht’ en ‘Shari’a’ zijn synoniemen van elkaar. Beiden termen zullen in dit 
hoofdstuk worden gebruikt.

6 D. Pearl, A Textbook on Muslim Law, Londen: Croom Helm 1979, p. 5.
7 J. Schacht, An introduction to Islamic law, Oxford: Clarendon Press 1964, p. 112-115.
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 geleerden erkennen daarnaast Ijtihad, het persoonlijk redeneren, als secundaire 
bron van het islamitisch recht.8

2.2 Islamitische rechtswetenschap: Fiqh

2.2.1 Formeel islamitisch recht: Usul alFiqh
Islamitische rechtswetenschap wordt Fiqh genoemd. Het beoefenen van Fiqh leidt tot 
een ontdekking van de strekking van het islamitisch recht, het zogenoemde Maqasid 
alShari’a. Volgens het islamitisch recht verbiedt de Maqasid alShari’a het kwade en 
gebiedt het het goede voor dit leven en het hiernamaals.9 De klassieke rechtstheo-
rie van Fiqh beschrijft dat het islamitisch recht ontdekt kan worden door een bestu-
dering van de vier bronnen van de islamitische rechtswetenschap: de Usul alFiqh. 
De Usul alFiqh wordt ook wel de ‘wortels van de islamitische rechtswetenschap’ ge-
noemd.10 Zoals verwacht, komen de wortels van de islamitische rechtswetenschap 
overeen met de bronnen van het islamitisch recht: de Koran, de Sunna, Ijma’ en Qiyas. 
Door de eeuwen heen hebben Shari’a-geleerden de bronnen van het islamitisch recht 
bestudeerd en op deze manier bijgedragen een de islamitische rechtswetenschap.

2.2.2 Materieel islamitisch recht: Furu alFiqh
Het materieel islamitisch recht wordt Furu alFiqh genoemd.11 Islamitische rechts-
regels zijn beschreven en nader ontwikkeld in de doctrine van Fiqh, zoals opgeno-
men in de Fiqhi-boeken.12 Het materieel islamitisch recht kan worden onderverdeeld 
in Fiqh al’Ibadat en Fiqh alMu’amalat. ‘Ibadat betreft menselijk gedrag inzake het aan-
bidden van God. Mu’amalat ziet op de interacties tussen mensen. De regels inzake 
Fiqh al’Ibadat zijn niet onderhavig aan interpretatie, terwijl de regels inzake Fiqh al
Mu’amalat dat juist wel zijn. Shari’a-geleerden beoefenen dan ook met name de Fiqh 
alMu’amalat en dragen langs deze weg bij aan de islamitische rechtsontwikkeling. 
Volgens de klassieke leer zijn louter Shari’a-geleerden hiertoe bevoegd.

8 Voor meer over ijtihad, zie Pearl 1979, p. 14-16.
9 W.B. Hallaq, An Introduction to Islamic Law, Cambridge: Cambridge University Press 2009, p. 24-

25; W.B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul AlFiqh, Cambridge: 
Cambridge University Press 1997, p. 89.

10 Th.W. Juynboll, Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche Wet volgens de Leer der Sjafi’itische 
School, Leiden: E.J. Brill 1930, p. 32-44; M.K. Masud, ‘Nature of Islamic Law’, in: H.S. Bhatia, 
Studies in Islamic Law, Religion and Society, New Delhi: Deep & Deep Publications 1989, p. 32-33; 
N.J. Coulson, A History of Islamic Law, Edinburgh: Edinburgh University Press 1964, p. 75-76; 
J.  Burton, The Sources of Islamic Law: Islamic theories of abrogation, Edinburgh: Edinburgh University 
Press 1990, p. 15-17.

11 Hallaq, 1997, p. 153-161; A.A.A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, Delhi: Oxford University 
Press 1974, p. 23; M.K. Masud, B. Messick & D.S. Powers, ‘Muftis, Fatwas, and Islamic Legal 
Interpretation’, in: M.K. Masud, B. Messick & D.S. Powers (red.), Islamic Legal Interpretation: Muftis 
and their Fatwas, Cambridge: Harvard University Press 1996, p. 4.

12 Juynboll 1930, p. 26-29.
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3 Sukuk: islamitische effecten

3.1 Islamitisch financieren

In beginsel zijn alle financiële transacties en activiteiten toegestaan binnen het isla-
mitisch financieren, tenzij er een expliciet verbod is opgenomen in de religieuze tek-
sten. Uit de officiële bronnen van het islamitisch recht vloeien twee verboden voort: 
(1) het ontvangen en betalen van riba is verboden; en (2) gharar moet zoveel mogelijk 
worden vermeden.

Riba wordt vaak vertaald als rente.13 Het verbod op Riba betreft echter meer dan 
een louter verbod op rente. Binnen de islam wordt een lening als een liefdadigheid 
gezien.14 Winst moet gemaakt worden door middel van handel, waarbij er sprake 
moet zijn van reële economische groei. Derhalve is een opbrengst slechts gerecht-
vaardigd op het moment dat de betrokkene een bepaald commercieel risico neemt.15 
Hiermee wordt het concept van rente vervangen door dat van winst-en- verlies-deling 
(profitandlosssharing).16 Nu rente het betalen van geld voor het gebruik van geld is, 
moet er binnen islamitische financiële transacties altijd een directe link aanwezig 
zijn met tastbare activa. Dientengevolge is de handel in vorderingen, de zogenoem-
de bai aldayn, ook verboden, omdat een vordering in monetaire termen te vergelij-
ken is met geld.

Het tweede verbod betreft het verbod op gharar. Gharar kan vertaald worden als on-
zekerheid en moet zoveel mogelijk worden vermeden in contracten. Het is echter 
niet reëel te verwachten dat onzekerheid volledig wordt vermeden en ook de Shari’a 
erkent deze kanttekening.17 Het is daarom belangrijk dat er duidelijkheid bestaat 
over de essentiële elementen van contracten zoals de prijs, leverbaarheid, kwaliteit, 
kwantiteit.18 Ten gevolge van het verbod op gharar, zijn mayseer (speculeren) en qimar 
(gokken) ook niet toegestaan binnen islamitische financiële transacties.

3.2 Sukuk

Sukuk zijn islamitische effecten die op de kapitaalmarkten worden verhandeld. Het 
woord ‘sukuk’ is in het Arabisch het meervoud van het Arabische woord ‘sakk’. Een 
‘sakk’ is een ‘(financieel) certificaat’. Sukuk worden vaak aangeduid als islamitische 

13 M.A. El-Gamal. Islamic Finance: Law, Economic and Practice, Cambridge: Cambridge University 
Press 2006, p. 11-12.

14 U.F. Moghul & A.A. Ahmed, ‘Contractual Forms in Islamic Finance Law and Islamic Investment 
Company of the Gulf (Bahamas) Ltd. v. Symphony Gems N.V. & Others: A First Impression of 
Islamic Finance’, Fordham International Law Journal 2003, 27-1, p. 168.

15 A. Hanif, ‘Islamic Finance – An Overview’, International Energy Law Review 2008-1, p. 10.
16 D. Olson & T.A. Zoubi, ‘Using accounting ratios to distinguish between Islamic and conventio-

nal banks in the GCC region’, The International Journal of Accounting 2008, p. 47.
17 M. Fadeel, ‘Legal Aspects of Islamic Finance’, in: S. Archer & R.A.A. Karim (red.), Islamic Finance: 

Innovation and Growth, Londen: Euromoney Books and AAOIFI 2002, p. 91.
18 S. Archer & R.A.A. Karim, ‘Introduction to Islamic Finance’, in: S. Archer & R.A.A. Karim (red.), 

Islamic Finance: Innovation and Growth, Londen: Euromoney Books and AAOIFI 2002, p. 3.
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obligaties. Deze vergelijking gaat echter niet helemaal op.19 De Accounting and 
 Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)20 heeft een zo-
genoemde ‘Shari’ah Standard’ uitgegeven waarin zij de islamitische regels voor sukuk 
heeft beschreven, ‘Shari’ah Standard No. 17 on Investment Sukuk’ (AAOIFI SS 17). De 
AAOIFI definieert sukuk in artikel 2 AAOIFI SS 17 als: ‘(…) certificates of equal value 
representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and servi-
ces or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment 
activity (…)’

De AAOIFI erkent veertien verschillende sukuk-structuren.21 Deze veertien struc-
turen verschillen aanzienlijk van elkaar. Het is daarom niet mogelijk om een over-
koepelende juridische benadering te hanteren voor alle sukuk-structuren. Ieder 
 sukuk-structuur dient daarvoor apart te worden geanalyseerd.22 In deze bijdrage 
zal de sukuk alijarah-structuur nader worden besproken. De sukuk alijarah-structuur 
is namelijk de meest dominerende structuur in de praktijk. Daar komt bij dat de 
praktijk van deze structuur tevens als de meest Shari’a-conforme structuur wordt 
beschouwd.23

3.3 Basisregels van sukuk

Alvorens de sukuk alijarah te bespreken, zullen een aantal basisregels van sukuk 
worden behandeld. Sukuk dienen op een dusdanige wijze te worden gestructu-
reerd dat dezelfde economische effecten als conventionele obligaties worden ge-
realiseerd, terwijl de islamitische regels tegelijkertijd worden gehonoreerd.24 De 
Shari’a-vereisten voor sukuk dienen derhalve te worden vervuld. Voorop staat dat de 
sukuk-investering als zodanig halal dient te zijn. Investeringen in zogenoemde haram 

19 Een kenmerkend element van obligaties is de betaling van rente aan de obligatiehouders. Zoals 
hierboven besproken is betaling van rente echter in strijd met het verbod op riba binnen het isla-
mitisch financieren.

20 De AAOIFI is een in Bahrein gevestigde autoriteit op het gebied van islamitisch financieren die 
internationale standaarden uitvaardigt op het gebied van het islamitisch recht, accounting, au
diting en governance.

21 De veertien sukuk-structuren zijn: sukuk alijarah, sukuk ijarahmowsufabithima, sukuk manfaa
ijarah, sukuk manfaaijarahmowsufabithima, sukuk milkiyatalkhadamt, sukuk alsalam, sukuk alis
tisna’, sukuk almurabaha, sukuk almusharaka, sukuk almudarabah, sukuk alwakala, sukuk almuzra’a, 
sukuk almusaqa en sukuk almuqarasa. Voor meer hierover, zie M.S. Lahlou & J. Tanega, Íslamic 
Securitisation: Part II – A Proposal for International Standards, Legal Guidelines and Struc-
tures ,́ Journal of International Banking Law and Regulation 2007-7, p. 367-368.

22 M. Ainley e.a., Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges, London: Financial Services Au-
thority 2007, p. 25.

23 De praktijk van de sukuk alijarah wordt doorgaans als de meest Shari’a-conforme beschouwd, om-
dat de sukuk alijarah niet (zozeer) was bekritiseerd in de AAOIFI Resolutie van 2008, zie AAOIFI 
Resolution, AAOIFI Shariah Board Resolution on Sukuk, Bahrain: AAOIFI 2008, <www.aaoifi.com/
aaoifi_sb_sukuk_Feb2008_Eng.pdf>. De kritiek in de AAOIFI Resolutie van 2008 zag met name 
op de zogenoemde equitybased sukuk-structuren: de sukuk almusharaka, de sukuk almudarabah en 
de sukuk alwakala. Voor meer over de equitybased sukuk-structuren in het licht van de AAOIFI Re-
solutie van 2008, zie O. Salah, ‘Islamic finance: The impact of the AAOIFI Resolution on equity-
based sukuk structures’, Law and Financial Markets Review 2010-5, p. 507-517.

24 M. Ainley e.a., Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges, London: Financial Services 
 Authority 2007, p. 24.
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industrieën zijn dan ook niet toegelaten. Hierbij kan men denken aan de drugs-, 
alcohol-, wapen- en gokindustrie. Daarnaast moeten de onderliggende zaken ook 
halal zijn.25 Fabrieken zijn bijvoorbeeld zaken en voldoen daarmee aan het vereis-
te van de aanwezigheid van tastbare activa in een sukuk-transactie (zie hieronder). 
Wapen fabrieken kunnen echter niet functioneren als de onderliggende tastbare ac-
tiva van een sukuk-transactie, omdat er een directe link is met een haram activiteit, 
het produceren van wapens.

De islamitische financiële verboden moeten in iedere sukuk-transactie worden geho-
noreerd. Het belangrijkste islamitische financiële verbod is het verbod op riba. Het 
betalen van rente dient in de gehele transactie te worden vermeden. Bij een conven-
tionele obligatie vinden periodieke betalingen plaats aan de obligatiehouders door 
het betalen van rente. Een conventionele obligatie is in essentie een rentedragende 
lening: de obligatiehouders lenen een bedrag, de basisinleg, aan de uitgevende in-
stelling. De obligatiehouders ontvangen periodieke betalingen van de uitgevende 
instelling. Na afloop van de termijn waarvoor de obligaties zijn uitgegeven, betaalt 
de uitgevende instelling de basisinleg van de obligatiehouders terug aan hen. In een 
sukuk-structuur mogen de sukuk-houders winst maken, maar die winst mag geen 
rente zijn. Het onderscheidend element zit in de onderliggende activa: winst wordt 
gemaakt door handel in zaken (tastbare activa), terwijl rente een vorm van winst is 
die wordt gegenereerd door handel in geld (niet-tastbare activa).

Het verbod op riba blijft niet beperkt tot een verbod op rente, maar ten gevolge van 
het verbod op riba is de handel in vorderingen, de bai aldayn, ook niet toegestaan.26 
Het verbod van bai aldayn leidt tot het vereiste dat de sukuk-houders een bepaalde 
mate van eigendom dienen te hebben in de onderliggende activa, willen zij de su
kuk kunnen verhandelen in de kapitaalmarkten. De sukuk-certificaten dienen eigen-
domsaanspraken in de onderliggende tastbare activa te vertegenwoordigen. Dit ver-
eiste onderscheidt sukuk van conventionele obligaties. De directe link met tastbare 
activa leidt bovendien ook tot meer transparantie in het financiële systeem als zoda-
nig, omdat het inzicht verschaft in de onderliggende activa waarin wordt gehandeld. 
Hierdoor ontstaat zekerheid, die op haar beurt het verbod op gharar (onzekerheid) 
waarborgt.

4 Shari’a-kader voor sukuk al-ijarah 

Artikel 3/1 AAOIFI SS 17 definieert sukuk alijarah als certificaten die zijn uitgegeven 
door een instelling, die de eigenaar is van de geleasede activa en die met de transac-
tie de activa beoogt te verkopen aan de sukuk-houders, zodat de instelling de waar-
de van de activa ontvangt en de sukuk-houders de eigenaars van de activa worden. 
Deze omslachtige definitie bevat de belangrijkste elementen van de sukuk alijarah 

25 T. Box & M. Asaria, ‘Islamic finance market turns to securitization’, International Financial Law 
Review 2005-7, p. 22; M.J.T. McMillen, ‘Contractual Enforceability Issues: Sukuk and Capital 
Market Development’, Chicago Journal of International Law, 2006-7, p. 427-429.

26 M.T. Usmani, An Introduction to Islamic Finance, The Hague: Kluwer Law International 2002, p. 100-
101.
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 transactie. In de sukuk alijarah is het onderwerp van de transactie geleasde activa. De 
oorspronkelijke eigenaar van die activa is een partij die op zoek is naar financiering 
(de originator).27 De originator initieert de sukuk-transactie met het doel om de activa 
te verkopen en langs deze weg de waarde van de activa in de vorm van geld te ver-
krijgen. De activa worden doorgaans verkocht en teruggeleased door dezelfde partij 
in de sukuk alijarah transactie, omdat deze partij de activa wenst te gebruiken. De 
leaseovereenkomst wordt onder het islamitisch recht als een ijarah-overeenkomst 
gekwalificeerd. Vanuit een Shari á perspectief sluit de originator een koopovereen-
komst en een ijarah-overeenkomst rechtstreeks met de sukuk-houders, zie figuur 1.

Figuur 1 Shari’a perspectief op sukuk al-ijarah

(3) Leaseactiva
& (4) Overdracht activa einde 

 

(1) Overdracht tastbare activa

(3) Leasebetalingen &
(4) Koopprijs einde 

Sukuk-houders 

(lessor)  
Originator

(lessee)

Halal tastbare activa 

(2) Koopprijs 

Artikel 5/1/3/1 AAOIFI SS beschrijft dat de originator de verkoper van de geleasede 
activa is en de sukuk-houders de kopers zijn. De basisinleg van de sukuk-houders is de 
koopprijs van de activa die de sukuk-houders aan de originator betalen.28 Dat betekent 
dat de sukuk-houders de activa gezamenlijk houden, doordat zij gezamenlijk de win-
sten en verliezen van de activa dragen op basis van een partnerschap dat tussen hen 
ontstaat.29 Hieruit blijkt wederom dat de sukuk alijarah vanuit een Shari á perspectief 
een rechtstreekse transactie tussen de originator en de sukuk-houders is. De sukuk
houders worden de eigenaars van de activa en leasen deze terug aan de originator.

Uit het Shari á-perspectief van de sukuk alijarah blijkt tevens waarom deze transac-
tie als Shari á-conform wordt gezien. Alle hierboven genoemde basisregels voor su
kuk worden gehonoreerd in deze transactie. Er wordt geen rente betaald in de sukuk 
 alijarah-structuur. In plaats van rentebetalingen vinden periodiek  leasebetalingen 

27 AAOIFI SS 17 gebruikt de term ‘issuer’ voor de partij die financiering zoekt. Een ‘issuer’ is een 
uitgevende instelling in een financiële transactie. Strikt genomen geeft de partij die financiering 
zoekt zelden de sukuk zelf uit. Daarom zal in dit hoofdstuk de term óriginator´ worden gebruikt, 
want deze partij initieert de transactie.

28 Art. 5/1/5/1 AAOIFI SS 17.
29 Art. 5/1/5/1 AAOIFI SS 17.
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plaats. De originator betaalt de sukuk-houders namelijk periodiek leasepenningen 
voor het gebruik van de onderliggende tastbare activa. De sukuk-houders maken 
winst met een Shari á-conforme winstgenererende transactie: de ijarah-overeen-
komst. Dat neemt niet weg dat de betaling van rente en leasepenningen over-
eenkomsten vertonen. Zo wordt rente betaald voor het gebruik van geld, terwijl 
leasepenningen worden betaald voor het gebruik van de geleasede zaken. In beide 
gevallen wordt een bedrag betaald voor het gebruik van iets. Er is echter ook een 
verschil tussen beide: rente wordt betaald voor het gebruik van niet-tastbare activa, 
terwijl leasepenningen betaald worden voor het gebruik van tastbare activa. Juist dit 
onderscheid maakt dat het gebruik van de ijarah-overeenkomst Shari á-conform is 
binnen het islamitisch financieel recht.

In de sukuk alijarah wordt bovendien het verbod op de bai aldayn gehonoreerd. In-
geval van handel in conventionele obligaties op de kapitaalmarkten, verhandelen de 
obligatiehouders vorderingen en dat leidt tot schending van het verbod op de bai al
dayn. In de sukuk alijarah wordt het verbod op de bai aldayn niet geschonden. Daar-
voor zorgen twee elementen van de transactie. Ten eerste bevat de sukuk alijarah 
tastbare activa, namelijk de onderliggende activa die worden geleased. Ten tweede 
worden de sukuk-houders de eigenaars van de onderliggende activa, zie figuur 1. 
Het sukuk-certificaat van iedere sukuk-houder vertegenwoordigt zijn eigendomsaan-
spraak in de onderliggende tastbare activa. Als de eigenaars van de onderliggende 
activa verhandelen de sukuk-houders niet louter vorderingen in de kapitaalmarkten 
als zij hun sukuk-certificaten verkopen, maar zij verhandelen (tevens) een deel van de 
onderliggende tastbare activa. Daardoor is de sukuk alijarah volledig in lijn met de 
basisregels voor sukuk.

5 Praktijk van sukuk al-ijarah 

Het hierboven beschreven Shari’a-kader biedt het uitgangspunt voor de sukuk alijarah-
transactie. Advocaten dienen vanuit dat kader een transactie te structureren. Een van 
de eerste punten die een advocaat zal opvallen bij het opzetten van de sukuk alijarah-
structuur zijn de eigendomsaanspraken van de sukuk-houders. Het Shari’a-kader van 
de transactie doet vermoeden dat er een gemeenschap van goederen ontstaat tussen 
de verschillende sukuk-houders. Sukuk zijn echter effecten. De investeerders in deze 
sukuk zijn niet geïnteresseerd in daadwerkelijke eigendomsaanspraken in onderlig-
gende zaken. Bovendien is het vanuit praktisch oogpunt bijna onmogelijk om de 
eigendom van een goed langs de kapitaalmarkten over te dragen aan honderden of 
duizenden investeerders. Vanuit een goederenrechtelijk perspectief is het namelijk 
bijna onmogelijk om de eigendom van een goed langs de kapitaalmarkten over te 
dragen aan honderden of duizenden investeerders. Ingeval van onroerende zaken 
moet bijvoorbeeld aan de leveringsformaliteiten voor al de sukuk-houders worden 
voldaan. Dat betekent dat de overdracht ingeschreven moet worden in de openbare 
registers. Dat leidt tot een oncontroleerbare administratie, met name nu deze sukuk-
certificaten verhandelbaar dienen te blijven. Dit roept de vraag op op welke wijze 
deze transactie in de praktijk wordt gestructureerd.
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5.1 De rol van het SPV

In de rechtspraktijk wordt doorgaans een Special Purpose Vehicle (SPV) opgericht. 
Een SPV is een aparte rechtspersoon die opgericht wordt voor één specifiek doel: het 
faciliteren van de transactie. Het SPV is beperkt in zijn handelingen. Daarmee wordt 
het risico van een mogelijk faillissement van het SPV ingeperkt, waarmee het SPV 
een zogenoemde bankruptcyremote vehicle wordt.30 Dit is een van de belangrijkste 
juridische overwegingen in een sukuk alijarah transactie. Met de introductie van het 
SPV in de sukuk alijarah ontstaan namelijk nieuwe risico’s. Een van de belangrijkste 
juridische risico’s is het faillissementsrisico van het SPV. Advocaten proberen dit ri-
sico vaak zoveel als mogelijk in te perken. In common law jurisdicties wordt hiervoor 
gebruik gemaakt van de Engelse trust. Het SPV richt een trust op door middel van 
een declaration of trust. Dat betekent dat het SPV als de trustee de onderliggende activa 
(trust assets) ten behoeve van de sukuk-houders als de beneficiaries gaat houden. Bij een 
trust vallen de trust assets niet in de faillissementsboedel van de trustee ingeval van 
het faillissement van de trustee.31

5.2 Juridische structuur van de sukuk al-ijarah

De sukuk-transactie ziet er in de praktijk door de betrokkenheid van het SPV anders 
uit dan het Shari’a-kader doet vermoeden. De originator verkoopt en draagt de activa 
over aan het SPV. Daarbij dient er sprake te zijn van een true sale.32 True sale ziet op 
de vraag of het SPV juridisch gezien de eigenaar is geworden van de activa.33 Ook 
deze vraag vormt een belangrijk onderdeel van het werk van advocaten in een sukuk 
alijarah transactie. De crediteuren van een failliete originator dienen namelijk geen 
aanspraak te kunnen maken op de activa die zijn verkocht aan het SPV.34 Deze activa 
moeten uit het vermogen van de originator zijn vervreemd naar het vermogen van het 
SPV.

Het SPV leaset vervolgens de activa terug aan de originator via een ijarah-overeen-
komst. De eigendom van de activa blijft bij het SPV. De originator verkrijgt slechts 
het gebruiksrecht van de activa. De originator betaalt periodiek leasepenningen aan 
het SPV. Dit blijft doorgaan tot het einde van de looptijd van de sukuk. Aan het einde 
van de looptijd van de sukuk worden de activa terugverkocht aan de originator. Hieruit 
blijkt dat de sukuk alijarah strikt genomen een transactie tussen de originator en het 

30 K. Richard & J. Penrose, Two Aspects of Rating Sukuk: Sharia Compliance and Transaction Security 
(Commentary Report), Londen: Standard & Poor’s 2006, p. 4.

31 K. Howladar, Shari’ah and Sukuk: A Moody’s Primer (Moody’s Special Report), Londen: Moody’s 
Investors Service 2006, p. 6-7.

32 A.H. Abdel-Khaleq & C.F. Richardson, ‘New Horizons for Islamic Securities: Emerging Trends 
in Sukuk Offerings’, Chicago Journal of International Law, 2007-2, p. 418-419.

33 M.J.T. McMillen, ‘Contractual Enforceability Issues: Sukuk and Capital Markets Development’, 
Chicago Journal of International Law, 2007-2, p. 452-453; Y.T. DeLorenzo & M.J.T. McMillen, ‘Law 
and Islamic Finance: An Interactive Analysis’, in: S. Archer & R.A.A. Karim, Islamic Finance: The 
Regulatory Challenge, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) 2007, p. 176-178.

34 McMillen 2007, p. 452-453.
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SPV is. Vanuit een Shari’a perspectief dient het echter een transactie tussen de origi
nator en de sukuk-houders te zijn. Het SPV zorgt voor deze link.

Het SPV financiert namelijk de koop van de activa door middel van uitgifte van sukuk-
certificaten. Het SPV is immers een doelvennootschap zonder eigen vermogen. De 
sukuk-houders betalen een bedrag aan het SPV voor de uitgifte van de sukuk-certifica-
ten. Het SPV gebruikt de bedragen om de onderliggende activa te kunnen kopen van 
de originator. Het SPV houdt vervolgens deze activa conform de sukuk-voorwaarden 
voor de sukuk-houders, waarbij de economische voordelen en verliezen van de activa 
voor de sukuk-houders zijn. De sukuk-houders zijn gerechtigd tot betaling van be-
dragen, die zijn opgenomen in de sukuk-voorwaarden. Deze bedragen zijn de lease-
penningen die het SPV van de originator ontvangt en de koopprijs van de activa die 
het SPV aan het einde van de looptijd van de originator ontvangt. Het SPV betaalt deze 
bedragen door aan de sukuk-houders. Figuur 2 geeft een overzicht van de juridische 
structuur van de sukuk alijarah.

Figuur 2 Juridische structuur van sukuk al-ijarah
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5.3 Fiqh al-Mu’amalat door advocaten?

Uit bovenstaande blijkt dat de rechtspraktijk van de sukuk alijarah daadwerkelijk 
verschilt met het Shari’a kader voor deze transactie. Advocaten vervullen daarbij 
een belangrijke rol door het invullen van bepaalde Shari’a-vereisten. Zij maken de 
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vertaalslag van het canonieke recht van de islam naar het recht van de jurisdictie 
dat van toepassing is op de transactie. Hiermee dragen zij in zekere mate tevens bij 
aan de islamitische rechtsontwikkeling en rechtsvinding, omdat zij concrete invul-
ling geven aan het Shari’a-kader. Hoewel deze benadering niet lijkt te stroken met de 
klassieke leer van Fiqh waarbinnen louter Shari’a-geleerden bevoegd zijn tot de Fiqh 
alMu’amalat, lijkt het islamitisch financieren een rechtsgebied binnen het islami-
tisch recht te zijn dat dusdanig aan ontwikkeling onderhevig is dat de klassieke leer 
op dit punt doet heroverwegen.

6 Conclusie

In dit hoofdstuk stond de islamitische rechtsontwikkeling rondom het islamitisch 
financieren, en sukuk in het bijzonder, centraal. Het islamitisch financieren betreft 
namelijk een rechtsgebied dat volop in ontwikkeling is. De vraag rijst of binnen deze 
ontwikkeling louter een plaats is weggelegd voor Shari’a-geleerden. In dit hoofdstuk 
is aangetoond dat deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord. De Shari’a-
geleerden creëren namelijk een kader waarbinnen islamitische financiële produc-
ten als sukuk gestructureerd kunnen worden. Zij bepalen derhalve de speelruimte 
van de advocaten. Vervolgens dienen advocaten echter wel concrete invulling te ge-
ven aan de door de Shari’a-geleerden opgestelde vereisten. Het is exact deze wissel-
werking tussen het werk van de Shari’a-geleerden en de advocaten met betrekking 
tot een sukuk-transactie die leidt tot interpretatie van de Shari’a en tot ontwikkeling 
van islamitische financiële producten. Of men het werk van advocaten vervolgens 
kan aanduiden als Fiqh alMu’amalat hangt af van hoe ruim men Fiqh alMu’amalat wil 
definiëren. Wat echter vaststaat, is dat de ontwikkeling van nieuwe islamitische fi-
nanciële producten de expertise van meerdere participanten vraagt. Het is tot slot de 
inspanning van deze participanten gezamenlijk die leidt tot een concreet resultaat. 
En laat het nu toevallig zo zijn dat inspanning voor Ijtihad staat, die op zijn beurt de 
motor van de Fiqh alMu’amalat vormt.
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