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De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De heer dr. L.F. Asscher
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Rotterdam, 13 februari 2014

Betreft: reactie IUR terzake enkele recente publicaties Rector

Geachte heer Asscher,

Aanleiding voor deze brief is de - deels politieke — commotie welke is ontstaan naar
aanleiding van een aantal recente publicaties op social media van onze rector, tevens
voorzitter van het college van bestuur (CvB), Prof. dr. Ahmed Akgündüz in diverse,
voornamelijk Turkse, media.

Deze brief strekt niet ten doel de voornoemde publicaties nader uit te leggen en/of in
de juiste context te plaatsen. Het CvB is uiteraard te allen tijde bereid om zulks te
doen. Wij volstaan hier te vermelden dat het CvB op 5 februari 2014 correcte
Nederlandse vertalingen van de publicaties heeft overhandigd aan vertegenwoordigers
van de Onderwijsinspectie met wie het CvB en twee leden van de Raad van Toezicht
(RvT) op die datum hebben gesproken. In deze brief zullen wij ons echter beperken
tot het navolgende.

De stichting Stichting Universiteit voor Islamitische Wetenschappen en
Onderzoek/Islamic University for Islamic Sciences and Research (hierna: Islamitische
Universiteit Rotterdam of IUR) is een Nederlandse onderwijsinstelling en heeft geen
enkele politieke kleur. Het doel van de IUR-opleidingen is om studenten academisch te
vormen en om hen goed te laten functioneren binnen de Nederlandse samenleving.
Aan de IUR wordt de islamitische geloofsleer op academische wijze bestudeerd en — in
het Nederlands - onderwezen. Het onderwijsprogramma voldoet aan de Nederlandse
wettelijke vereisten. De samenstelling van het docentencorps en de studentengroep is
veelzijdig. De leden van het CvB zijn in Nederland, noch daar buiten, politiek actief.

Het teweeggebrachte maatschappelijke effect en de negatieve beeldvorming van het
NRC-artikel op 17 oktober 2013 is moreel diep betreurenswaardig. De IUR is een
onderwijsinstelling dat 100% achter de basiswaarden van de democratische rechtstaat
staat en is bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en de
fundamentele rechtsbeginselen.
Het IUR-bestuur onderschrijft tevens de positionering van Minister Bussemaker dat de
rechtstatelijke basiswaarden een harde grens vormen van de onderwijsvrijheid in het
(hoger) onderwijs.
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De IUR hecht eraan te benadrukken dat de rector nimmer de intentie heeft gehad om
anderen (op welke grondslag dan ook) te discrimineren en zij betreurt het ten zeerste
dat deze indruk is ontstaan. De JUR en ook de rector verafschuwen alle vormen van
discriminatie en zij wijst deze dan ook categorisch af. Net als binnen elke andere
onderwijsinstelling dient er ook binnen de IUR geen enkele ruimte voor enige vorm
van discriminatie te bestaan.

De IUR staat vierkant achter de academische vrijheid van de rector. Wel heeft de RvT
de rector duidelijk gemaakt dat wat de rector op social media en in andere openbare
bronnen publiceert, niet los kan worden gezien van zijn hoedanigheid van rector bij de
IUR. De rector is het daar volledig mee eens.

De IUR onderschrijft de basiswaarden van de democratische rechtsstaat
(gepubliceerd is in de Staatscourant van 5 juli 2006) (nr. 128). Dit document voorziet
in door het Nederlandse parlement gedragen invulling van deze zeven basiswaarden
van de democratische rechtsstaat:

• Vrijheid van meningsuiting

• Gelijkwaardigheid
• Begrip voor anderen
• Verdraagzaamheid
• Autonomie
• Afwijzen van onverdraagzaamheid
• Afwijzen van discriminatie

Wij benadrukken dat de IUR niet slechts de beginselen van de Nederlandse
rechtsstaat respecteert, maar eveneens uitdrukkelijk ook de rechten en vrijheden van
iedereen, derhalve inclusief andersdenkenden en —gelovigen. De IUR onderschrijft de
basiswaarden van de democratische rechtsstaat en geeft deze uitdrukkelijk mee aan
haar studenten.

De publicaties van de rector hebben verder naar de stellige overtuiging van de RvT en
het CvB geen betrekking op het door de JUR aangeboden onderwijs. Als
onderwijsinstelling levert de IUR een constructieve bijdrage aan de Nederlandse
samenleving. Dit is door de jaren heen door velen in Nederland ook als zodanig
erkend en ervaren.

De IUR is van mening dat zij bruggen weet te slaan naar andersdenkenden en dat zij
een voorloper is geweest als het gaat om samenwerking met niet alleen (andere)
geloofsgemeenschappen (zoals soennieten, sjiieten, christenen en joden) maar ook
met agnosten en seculieren. De IUR onderhoudt goede en actieve banden met vele
van de genoemde gemeenschappen die overigens geregeld gebruikmaken van de
kennis en faciliteiten binnen de IUR (bijvoorbeeld het recente debat bijv. Pax voor
Vrede) en zal dat ook in de toekomst blijven doen. De IUR staat vanzelfsprekend open
voor het voeren van kritisch debat binnen zijn eigen kaders, maar ook met anderen
van buiten de IUR.

Tenslotte willen wij nog een enkele opmerking maken omtrent de inkomstenbronnen
van de IUR. Wij begrijpen dat daar vragen over zijn gerezen, althans dat daar enige
onduidelijkheid over lijkt te bestaan. Wij zijn daar volkomen transparant over. De IUR
is een niet door het Ministerie van OCW bekostigde onderwijsinstelling. De IUR
verkrijgt haar inkomsten op dit moment enerzijds uit college- en cursusgelden (ca.
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40%) en anderzijds uit onvoorwaardelijke schenkingen en donaties (ca. 60%).

Donaties van staten worden niet geaccepteerd. De afhankelijkheid van schenkingen en

donaties loopt terug in verband met de stijging van de studentenaantallen. De IUR is

vanzelfsprekend bereid mee te werken aan een eventueel onderzoek naar haar

financiën en de ten onrechte gesuggereerde invloeden van buitenaf.

Wij vertrouwen er op u naar behoren te hebben bericht en wij zijn te allen tijde bereid

deze brief nader mondeling of schriftelijk toe te lichten.

Hoogachtend,

College van Bestuur

Prof. dr. A. Akgündüz
(voorzitter)

Prof. dr. E. Akcahuseyin
(lid)
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