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Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences, voorheen handelende 
onder de naam Islamitische Universiteit Rotterdam, statutair gevestigd te 
Rotterdam en (voorheen) kantoorhoudende aan de Statenweg 200, te (3033 
JA) Rotterdam (KvK-nummer: 24324301).
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 1
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: “Universitair hoger onderw ijs; 
Wetenschappelijk Onderw ijs”. 

Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences is een rechtspersoon 
voor hoger onderw ijs. Het is een onderw ijsinstelling die niet door de overheid 
bekostigd wordt, maar van de Minister van Onderw ijs, Cultuur en Wetenschap 
wel de bevoegdheid heeft gekregen om graden te verlenen voor opleidingen in 
het hoger onderw ijs.

Deze toestemming is in 2015 verkregen met betrekking tot de HBO 
masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging (ISAT nummer: 70131). 
Deze masteropleiding is het enige door de Nederlands Vlaamse Accreditatie 
Organisatie (“NVAO”) geaccrediteerde onderw ijs dat de Stichting Europe 
Islamic University of Applied Sciences verzorgt. Daarnaast verzorgt Stichting 
Europe Islamic University of Applied Sciences cursorisch onderw ijs. 

Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences heeft daarnaast 
nevenvestigingen in Duisburg, Mannheim, München, Hamburg, Wenen, Zurich 
en Kopenhagen. De opleidingen die worden gegeven aan deze buitenlandse 
vestigingen zijn ongereguleerd. 

05-03-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 0,00 € -3.332,00 € 175.143,00

2018 € 553.974,00 € -127.963,00 € 174.978,00

2017 € 243.283,00 € 100.040,00 € 173.412,00

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële 
informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later 
stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet 
worden aangepast. Voor de juistheid van de gegevens in dit verslag staat de 
curator niet in, en de verslaglegging is louter ter globale informatie in de 
betreffende faillissementen. De curator sluit aansprakelijkheid voor schade als 
gevolg van eventuele onjuiste of onvolledige mededelingen uit, en meer in het 
bijzonder w ijst hij erop dat aan deze informatie geen rechten kunnen worden 
ontleend, dat deze informatie niet geschikt of bestemd is voor het baseren 
daarop van (het afzien van) enige transactie of investeringsbeslissing, een 
aan- of verkoopbeslissing daaronder begrepen.

05-03-2019 
 1

26 05-03-2019 
 1



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

€ 20.000,00 05-03-2019 
 1

€ 9.411,82 05-06-2019 
 2

€ 21.629,13 09-09-2019 
 3

€ 19.541,15 09-12-2019
 4

van 
4-2-2019

t/m 
28-2-2019

05-03-2019 
 1

van 
1-3-2019

t/m 
31-5-2019

05-06-2019 
 2

van 
1-6-2019

t/m 
3-9-2019

09-09-2019 
 3

van 
4-9-2019

t/m 
5-12-2019

09-12-2019
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 155 uur 18 min

2 127 uur 30 min

3 27 uur 0 min

4 70 uur 24 min

totaal 380 uur 12 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Het tot op heden totaal aantal bestede uren bedraagt 155,30. 05-03-2019 
 1

Het tot op heden totaal aantal bestede uren bedraagt 284,20. 05-06-2019 
 2

Het tot op heden totaal aantal bestede uren bedraagt 381,60 09-12-2019
 4

1. Inventarisatie

Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences is op 3 augustus 2001 
opgericht en op 6 augustus 2001 ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel. 

Het bestuur van Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences wordt 
gevormd door de heer Ahmed El Baghdadi, mevrouw Elif Bahcekapili en de heer 
Mohammed Abdulrahman Al Kadiri. De bestuurders zijn allen uitsluitend 
gezamenlijk bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen. 

05-03-2019 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De curator is tot op heden niet bekend met betrokkenheid van Stichting Europe 
Islamic University of Applied Sciences bij lopende procedures. Er ligt wel een 
reeks verstekvonnissen van (voormalig) werknemers en een ontruimingsvonnis 
van de verhuurder.

05-03-2019 
 1

Drie (voormalig) studenten hebben een vordering jegens de curator 
ingesteld, waaronder primair een vordering tot het uitreiken van een 
getuigschrift waaruit blijkt dat de studenten de masteropleiding Islamitische 
Geestelijke Verzorging met goed gevolg hebben doorlopen en afgerond en 
subsidiair een vordering tot terugbetaling van het collegegeld en kosten van 
het lesmateriaal. Op 13 november 2019 heeft de kortgedingzitting 
plaatsgevonden bij de rechtbank Rotterdam. In het vonnis d.d. 27 november 
2019 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van de studenten in alle 
onderdelen afgewezen en de studenten veroordeelt in de proceskosten en 
nakosten. In haar beoordeling heeft de voorzieningenrechter onder andere 
meegenomen dat de uitgifte van de getuigschriften niet een rechtsvordering 
betreft die rechten of verplichtingen tot de failliete boedel tot onderwerp 
heeft en de afgifte van getuigschriften ook niet kan worden beschouwd als 
een voorschotvordering op schadevergoeding in natura die een verbintenis 
van de failliete boedel betreft. Omdat de boedel niet is betrokken hadden de 
studenten hun primair ingestelde afgiftevordering tegen de School zelf 
moeten richten en niet tegen de curator. Daarbij is de curator op grond van 
de wet en statuten ook niet bevoegd tot het afgeven van een getuigschrift. 
Met betrekking tot de subsidiaire vordering heeft de voorzieningenrechter 
geoordeeld dat deze ter verificatie bij de curator dient te worden ingediend 
en voorts ook niet is voldaan aan de vereisten van een geldvordering in kort 
geding nu de aannemelijkheid van de vordering niet is komen vast te staan 
en het spoedeisend belang niet is uitgewerkt en onderbouwd.

09-12-2019
 4

De curator inventariseert de lopende polissen en tracht te beëindigen wat niet 
meer nodig is.

05-03-2019 
 1



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences huurde een pand aan de 
Statenweg 200, (3033 JA) Rotterdam. 

De curator is door de deurwaarder van de verhuurder geïnformeerd dat er een 
ontruiming van het gehuurde pand is gepland op 28 februari 2019 op basis van 
een ontruimingsvonnis.  

Uit de financiële analyse van de curator blijkt dat de betreffende huur 
(vermoedelijk te laat) maar wel is betaald. De curator heeft de verhuurder om 
een actuele opgave van de vordering gevraagd en om een herbevestiging van 
de bevoegdheid te ontruimen. Met de verhuurder is een regeling in de maak 
omtrent opleveringVoort blijkt uit de administratie dat Stichting Europe Islamic 
University of Applied Sciences ook locaties in (in ieder geval) Duisburg, 
Mannheim, München, Zurich en Wenen huurt.

05-03-2019 
 1

De curator heeft de huurovereenkomst beëindigd en het bedrijfspand aan de 
Statenweg 200, te (3033 JA) Rotterdam per 25 april 2019 as is where is 
opgeleverd. In de laatste week van maart 2019 zijn de boeken en inventaris 
ontruimd. De curator heeft met de verhuurder een regeling gemaakt omtrent 
de (kosten van) oplevering. 

Met betrekking tot de buitenlandse vestigingen heeft de curator de plaatselijke 
coördinatoren aangeschreven met de instructie dat de vestigingen sluiten en 
een vordering in het faillissement kan worden ingediend ter verificatie.

05-06-2019 
 2

Het is nog te vroeg om oorzaken aan te w ijzen voor het faillissement van 
Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences. Wel is duidelijk dat deze 
niet liggen bij de docenten, werknemers en studenten. De oorzaak ligt 
besloten in het geleidelijk oplopen van een financieel tekort. Dit tekort is in de 
hand gewerkt door het in enkele jaren teruglopen van het leerlingenaantal, en 
daarmee ook door de afname van de (verantwoorde) onderw ijsgelden. Die 
terugloop lijkt het gevolg van het inzetten door de FIOD van een onderzoek 
naar verdenking van bestuurders en daarmee Stichting Europe Islamic 
University of Applied Sciences van het misbruik maken van de mogelijkheid voor 
schenkers om een geschonken bedrag in mindering te brengen op de in 
Nederland te betalen (inkomsten)belasting. De commotie vanaf de 
bekendmaking (20 december 2016) en de arrestatie van de bestuurders, de 
publiciteit en berichten over uitbreiding van dit onderzoek naar (1) oneigenlijk 
gebruik van de aanduiding ‘universiteit’, (ii) het onrechtmatig hanteren en 
uitreiken van Master en Bachelor diploma’s en (iii) de verantwoording over de 
van de studenten ontvangen onderw ijsgelden lijkt voor verdere negatieve 
publiciteit en inbreuk op het imago van Stichting Europe Islamic University of 
Applied Sciences te hebben gezorgd. De discussie over de dreigende intrekking 
van de onderw ijsaccreditatie speelt ook een rol, en daarmee tevens de 
governance en de financiële stabiliteit van de School. Verder is onderwerp van 
onderzoek de vraag of en zo ja hoe het bestuur is omgegaan met de 
verantwoordelijkheid om de lasten en kosten van de school in lijn te brengen 
met die teruglopende inkomsten. 

05-03-2019 
 1

De curator heeft een en ander in onderzoek. 05-06-2019 
 2



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
26

Toelichting 
Van de 26 personeelsleden zijn er 5 die in het buitenland wonen. In hoeverre 
zij voor de loongarantieregeling van het UWV in aanmerking komen is nog niet 
duidelijk. 

05-03-2019 
 1

Toelichting 
De werknemers die niet in Nederland wonen komen niet in aanmerking voor de 
loongarantieregeling van het UWV. Zij zijn dan ook naar soortgelijke instanties 
in het buitenland verwezen. 

05-06-2019 
 2

Personeelsleden 
26

05-03-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

18-2-2019 21 Ontslag aangezegd.

21-2-2019 5 Betreft de werknemers die in het buitenland wonen en waar de
curator eerder nog niet bekend mee was.

totaal 26

Organiseren personeelsbijeenkomst UWV die op 25 februari jl. heeft 
plaatsgevonden, ontslag, diverse contact.

05-03-2019 
 1

3. Activa

De curator is niet gebleken van de eigendom van onroerende zaken. 05-03-2019 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. 05-03-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris e.c. € 18.532,55

totaal € 18.532,55 € 0,00

De inboedel van de school en de meest Turkse en Arabische boeken zijn 
geïnventariseerd én getaxeerd

05-03-2019 
 1

De curator heeft de inventaris van Stichting Europe Islamic University of Applied 
Sciences laten inventariseren en taxeren. De liquidatiewaarde van de 
inventaris is gewaardeerd op EUR 9.400,-.

05-06-2019 
 2

De bruto opbrengst van de twee veilingen is in totaal EUR 18.532,55. Hier 
dienen de kosten nog van afgetrokken te worden, waaronder de (netto) 
kosten voor het ontruimen van het pand, de veiling kosten en de 
opslagkosten. Netto heeft de veiling een bedrag van EUR 3.107,98 voor de 
boedel opgeleverd. 

09-09-2019 
 3

Niet van toepassing, behoudens mogelijk voor de tafels en de stoelen. 05-03-2019 
 1

Geen. 05-03-2019 
 1

De curator heeft de bedrijfsmiddelen met toestemming van de rechter-
commissaris via een openbare veiling verkocht. De veiling is inmiddels gesloten 
en het totaal geboden nettobedrag bedraagt (vooralsnog) EUR 9.441,-. 

05-06-2019 
 2

De netto opbrengst van de veilingen bedraagt na aftrek van alle kosten EUR 
3.107,98.

09-09-2019 
 3

Boeken/bibliotheek 05-03-2019 
 1



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen. 05-03-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Saldo ING € 159.513,22

totaal € 159.513,22 € 0,00

De ING heeft € 25.000,- van het aangetroffen saldo naar de 
faillissementsrekening overgemaakt. 

Nadat de stichting failliet was verklaard is zij een inzamelingsactie gestart om 
in verzet te kunnen gaan jegens het faillissementsvonnis. In totaal is er naar 
aanleiding van deze actie EUR 1.473,75 op de rekening ontvangen. 

05-03-2019 
 1

De curator zal zich de komende periode (met name) richten op het laten 
verzorgen van een soort transcript c.q. onderw ijsverslag voor alle 700 
studenten van het genoten onderw ijs.

05-03-2019 
 1

De curator heeft het Islamitisch Seminarium ingeschakeld voor het opstellen 
van de transcripten en onderw ijsverslagen. In dat kader zijn er in de afgelopen 
periode van meer dan 1300 onderw ijstrajecten van studenten beoordeeld. Er 
zijn in overleg met de Inspectie van het Onderw ijs aan circa 200 studenten 
een transcript en/of onderw ijsverslag uitgereikt van de behaalde 
onderw ijsprestaties.  

Er zijn daarnaast diploma’s uitgegevens aan drie studenten van de 
Nederlandstalige door de NVAO geaccrediteerde opleiding IGV.

05-06-2019 
 2

Het transcriptentraject is afgerond. 09-12-2019
 4



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Onbetaalde lesgelden 2018/2019 € 600.608,00

totaal € 600.608,00 € 0,00 € 0,00

Het totaal aan openstaande onderw ijsgelden lijkt totaal EUR 873.588 te zijn, 
waarvan EUR 272.980 betaald. De curator onderzoekt met behulp van de 
extern deskundige of deze standen actueel zijn en betrekt de uitkomsten 
hiervan in zijn financiële onderzoek. Vermoedelijk stamt een deel van de 
vorderingen uit oudere onderw ijsjaren. De vorderingen zijn als oninbaar 
afgeboekt, gezien de wanprestatie die de school levert door het onderw ijs te 
staken per 26 februari 2019.

05-03-2019 
 1

In onderzoek. 05-06-2019 
 2

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
De curator is vooralsnog niet gebleken van vorderingen van banken of andere 
financiele instellingen.

05-03-2019 
 1

De curator is vooralsnog niet gebleken van leaseovereenkomsten. 05-03-2019 
 1

De curator is gebleken van een leaseovereenkomst met betrekking tot Kyocera 
mfp (printer). De maandelijkse huurprijs bedroeg EUR 349,90. De 
leaseovereenkomst is per 17 december 2018 door de lessor ontbonden. 

05-06-2019 
 2

Niet van toepassing. 05-03-2019 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 05-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 05-03-2019 
 1

Er heeft één partij een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De 
goederen zijn alleen niet meer aangetroffen. 

05-06-2019 
 2

Niet van toepassing. 05-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 05-03-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

05-03-2019 
 1

Geen. 05-03-2019 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 05-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 05-03-2019 
 1



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Tot en met dinsdag 26 februari 2019 zijn de lessen voortgezet. Daarna is de 
school gesloten.

05-03-2019 
 1

Doorstarten onderneming

De curator is bij zijn eerste bezichtiging gebleken van boeken en beperkte 
inventaris. De bevoegdheid voor het verlenen van graden en de accreditatie 
kan van enige waarde zijn voor een oplossing voor een deel van het 
onderw ijsaanbod.

05-03-2019 
 1

De curator is bekend met een partij die interesse heeft in een overname van 
de data en relatiebestanden van gefailleerde over te nemen.

05-06-2019 
 2

Niet van toepassing. 05-03-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

05-03-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

05-03-2019 
 1

De curator heeft blijken van belangstelling ontvangen van geïnteresseerde 
partijen en tevens overleg hierover met de onderw ijsinspectie. Duidelijk is dat 
het grootste deel van het onderw ijsaanbod niet kan worden voortgezet door 
een bevoegde school, omdat dit aanbod ongereguleerd was en goeddeels in 
het buitenland. Voor de erkende master Geestelijk Verzorger kan dit anders 
liggen.

05-03-2019 
 1

Contact met geïnteresseerde partij. 05-06-2019 
 2

7. Rechtmatigheid



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Op verzoek van de curator is de administratie van Stichting Europe Islamic 
University of Applied Sciences ingezien en is een digitale kopie gemaakt. De 
curator heeft een en ander in onderzoek.

Uit een eerste analyse blijkt dat de financiele administratie (boekhouding) 
zwak is en grotendeels ontbreekt. Er ontbreekt inzicht in de financiele positie 
als gevolg van het ontbreken van financiele verantwoordingen, inzicht in het 
eigen vermogen en het verband daartussen in opeenvolgende jaren. 

05-03-2019 
 1

Het beeld van Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences lijkt in 
tweede instantie zwakker te zijn dan na de eerste analyse leek: de financiele 
administratie (boekhouding) ontbreekt grotendeels, er zijn nauwelijks tot geen 
contracten en/of verplichtingen van de stichting vastgelegd en de loon-, 
personeels- en leerlingenadministratie was ernstig beneden de maat. 

05-06-2019 
 2

De curator heeft met behulp van een extern adviseur de bankmutaties van 
de bankrekening die de School aanhield bij de ING geanalyseerd, waardoor 
de (bancaire) inkomsten en uitgaven inzichtelijk zijn geworden voor de 
periode 2013 – 2019. Op dit moment is het nog te vroeg om hier conclusies 
uit te trekken, maar vanaf 2017 zijn er significant minder kasopnames 
gedaan en meer stortingen gedaan. De curator zal de aangetroffen digitale 
en fysieke administratie bestuderen en controleren of dit aan de vereisten 
voldoet van de administratieplichten van een school.

09-12-2019
 4

2015: niet gedeponeerd
2016: niet gedeponeerd
2017: niet gedeponeerd

05-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 05-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 05-03-2019 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting 
De curator heeft een en ander in onderzoek. Het lijkt nu voor de hand te liggen 
dat indien het OM een strafzaak start, de school opkomt als partij. 

05-03-2019 
 1

Toelichting 
Eind 2016 is de FIOD een onderzoek gestart naar stichting Europe Islamic 
University of Applied Sciences. De curator heeft van het openbaar ministerie 
begrepen dat het proces-verbaal inzake de laatste strafbare feiten is afgerond 
en overgedragen aan de officier van justitie. De officier van justitie dien te 
bepalen of er wordt overgegaan tot een vervolging. 

09-09-2019 
 3

Toelichting 
De curator heeft van het FIOD begrepen dat de officier van justitie het 
onderzoek in behandeling heeft. 

09-12-2019
 4

Toelichting 
De curator heeft een en ander in onderzoek.

05-03-2019 
 1

Onderzoek boeken en bescheiden en contact bestuur. 05-03-2019 
 1

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het onderzoeken 
van de boeken en bescheiden van de school.

09-12-2019
 4

8. Crediteuren

€ 76.798,24

Toelichting 
Het UWV heeft een boedelvordering van totaal € 76.798,24 ingediend. 

09-12-2019
 4



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

€ 63.737,00 05-03-2019 
 1

€ 77.546,00 05-06-2019 
 2

€ 190.272,93 09-12-2019
 4

€ 157.192,31

Toelichting 
Zes (ex-) werknemers hebben een preferente vordering ex artikel 3:288 sub e 
BW ingediend. 

05-03-2019 
 1

€ 165.253,81

Toelichting 
Zeven (ex-) werknemers hebben een preferente vordering ex artikel 3:288 sub 
e BW ingediend.

09-09-2019 
 3

8 05-03-2019 
 1

16 05-06-2019 
 2

18 09-09-2019 
 3

€ 49.323,39 05-03-2019 
 1

€ 75.729,46 05-06-2019 
 2

€ 86.248,80 09-09-2019 
 3

Gelet op de huidige looptijd en stand van het faillissement kan de curator hier 
nog geen uitspraken over doen.

05-06-2019 
 2



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventariseren schuldenlast 05-03-2019 
 1

Verder inventariseren schuldenlast. 05-06-2019 
 2

9. Procedures

Niet van toepassing (zie hiervoor par. 1.2). 05-03-2019 
 1

De voormalig studenten die een kortgedingprocedure jegens de curator 
aanhangig hebben gemaakt zijn: H. Ucaran, Y. Kaya en N. Koycu. 

09-12-2019
 4

Niet van toepassing. 05-03-2019 
 1

Drie voormalig studenten hebben de curator in kort geding gedagvaard om 
op woensdag 13 november 2019 te verschijnen ter terechtzitting van de 
voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam. De studenten hebben 
De studenten– kort gezegd – het volgende gevorderd:
•             primair: uitreiking van een getuigschrift waaruit blijkt dat zij de 
Nederlandstalige opleiding Islamitisch Geestelijke Verzorging met goed 
gevolg hebben doorlopen en afgerond;
•             subsidiair: terugbetaling van het studiegeld.

09-12-2019
 4

Niet van toepassing. 05-03-2019 
 1

Op 27 november 2019 heeft de voorzieningenrechter een vonnis in kort 
geding gewezen en de vorderingen van eisers afgewezen.

09-12-2019
 4



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen. 05-03-2019 
 1

De curator heeft de dagvaarding met Stichting Islamitisch Seminarium (“SIS”) 
doorgenomen. SIS heeft in opdracht van de curator een stukje nazorg van 
het onderw ijstraject van de School in behandeling genomen. Deze opdracht 
bestond uit het beoordelen van de onderw ijstrajecten van meer dan 1.300 
studenten, het opstellen van circa 200 transcripten en onderw ijsverslagen en 
– in drie gevallen- het uitreiken van een achterstallig diploma aan studenten 
van de Nederlandstalige door de NVAO geaccrediteerde opleiding Islamitische 
Geestelijke Verzorging (IGV). De curator heeft voorafgaand aan de 
kortgedingzitting een schriftelijke conclusie genomen, waarin hij verweer 
heeft gevoerd tegen de vorderingen zoals neergelegd in de 
kortgedingdagvaarding. Een kantoorgenoot van de curator heeft de curator 
bijgestaan in de procedure.

09-12-2019
 4



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om een doorstart 
proberen te realiseren en het oorzaken en- rechtmatigheidsonderzoek voort te 
zetten alsmede onderzoeken in hoeverre de debiteuren te incasseren zijn en 
de schuldenlast verder inventariseren. 

05-03-2019 
 1

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om het oorzaken en- 
rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten alsmede onderzoeken in hoeverre 
de debiteuren te incasseren zijn en de schuldenlast verder inventariseren. 

05-06-2019 
 2

Zie verslag 2. 09-09-2019 
 3

De curator zal de komende verslagperiode gebruiken om het oorzaken- en 
rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten. 

09-12-2019
 4

De curator kan vooralsnog geen uitspraken doen over de verwachte duur van 
afw ikkeling.

05-03-2019 
 1

9-3-2020 09-12-2019 
 4

Geen. 05-03-2019 
 1

Bijlagen
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