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ZAKAAT ZUIVERT

Zakaat

Kan je zakaat (armenbelastting) 
aan een goede doel doneren?
Zolang de verzamelde giften in een fonds worden ver-
zameld en uitgedeeld worden, zoals het in vers 60 van 
soera 'Het Berouw' is aangegeven, is er geen bezwaar 
vanuit het Islamitische geloof om zakaat aan een goede 
doel te doneren.

"Voorwaar, degenen die geloven en goede daden 
verrichten, de salaat verrichten en de zakaat geven, 
voor hen zal de beloning bij hun Heer zijn. Zij heb-
ben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn." 
(Soera Baqara, 2:277)
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Wat is zakaat?
Het woord zakaat betekent 'reiniging' in de vorm van verplich-
te giften aan de armen. Het is een van de vijf zuilen van de 
Islam en is een vorm van armenbelasting. Hierin verschilt de 
zakaat in de Islam van alle andere belastingregelingen van de 
mensheid. Eén van de verdiensten is dat het een individuele 
religieuze plicht is en tegelijkertijd een maatschappelijk stel-
sel. Want de zakaat zuivert de eigenaar van hebzucht en be-
vrijdt hem van de verering van geld en is goedheid naar de 
armen en behoeftigen. Er wordt in verschillende verzen duide-
lijk aangegeven dat men zakaat moet geven zoals in de soera 
De Koe "En onderhoudt het gebed en geeft de zakaat." [2:43] 

Wat is Nisab? 
Nisab is de minimale hoeveelheid rijkdom voor het geven van 
Zakaat. De Nisaab is door ons Profeet Mohammed vastgesteld 
op 80.18 gram goud. 
Als je een jaar lang in het bezit bent van een bedrag en of 
bezit dat gelijk is aan de nisaab of hoger dan ben je  zakaat 
plichtig. Er is geen vaste periode voor het geven van zakaat. Je 
hoort het te geven vanaf het moment dat je er verplicht voor 
bent. Je kan je zakaat zowel persoonlijk geven als doneren aan 
stichtingen door een volmacht te geven. 
WEFA zorgt ervoor dat uw zakaat op de juiste plekken en op 
een juiste manier geleverd worden. 
 
De zakaat die gedoneerd wordt aan de stichting wordt als 
contant geld, voedsel, kleding of bezittingen aan behoeftigen 
uitbetaald. Behoeftigen zoals weduwen, wezen, mensen die 
getroffen zijn door oorlog of natuurrampen, arme patiënten, 
behoeftige studenten, mensen die geen geld hebben om ver-
der te reizen en aan vluchtelingen.

De zakaat moet worden 
betaald over het bezit aan 
goud, zilver, papier of elekt-
ronisch geld, vee, oogst van 
landbouw producten,
onroerendgoedbezit en over 
het bezit aan handelswaar. 

De plicht tot betalen van 
zakaat rust op iedere vol-
wassene moslim, die met 
zijn bezit de nisaab heeft 
bereikt.

Men moet de zakaat betalen 
als men een jaar lang 80.18 
gram aan goud en of bezittin-
gen heeft ter waarde van de 
nisaab.

Degene die de nisaab be-
reikt heeft moet 2,5% van 
zijn bezittingen uitbetalen 
als zakaat.

€€

80,18gr80.18gr

2,52,5Uw zakaat zal via WEFA de 
behoeftigen bereiken.

Hoe kunt u doneren?
U kunt contant doneren door een van onze kantoren 
of vertegenwoordigers te bezoeken. 

U kunt uw bank een opdracht geven om te doneren.

U kunt zelf uw donatie overschrijven op ons 
rekeningnummer.

U kunt online doneren op onze website
www.stichtingwefa.nl

U kunt uw donatie aangeven door telefonisch contact 
op te nemen.
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