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ZAKAT

Zakat

Is het toegestaan om zakat te geven 
aan hulporganisaties?
Het is toegestaan om zakat te geven aan betrouwbare 
organisaties waarvan je weet dat ze handelen volgens de 
regels die zijn aangegeven in soera at-Tawba, vers 60. 

Degenen die geloven en die goede daden verrichten en 
de salat verrichten en de zakat geven, voor hen is hun 
beloning bij hun Heer; voor hen bestaat geen vrees, noch 
behoeven zij verdrietig te zijn. (Al Baqara, 2:277)

:: Bank gegevens
WEFA e.V.
Volksbank Köln Bonn
BIC:   GENO DED1 BRS
IBAN: DE10 3806 0186 6008 6880 18

Contact
:: WEFA Duitsland
Franz-Geuer-Str. 2
D-50823 Köln
T:  +49 221 880 64 80 
E:  info@wefa.org

:: WEFA Filiaal
Prinzenstraße 12
D-10969 Berlin
T: +49 30 61 67 17 17
E: berlin@wefa.org

:: WEFA Oostenrijk
Ignazgasse 12
AT-1120 Wien
T:  +43 125 201 64
E:  office@wefa-austria.at

:: WEFA België
Chaussée D´Haecht 193
BE-1030 Schaerbeek
T:  +32 498 762 900
E:  info@wefa.be

:: WEFA Nederland
T:  +31 8 50 86 86 01
E:  info@wefanl.org

:: WEFA Zwitserland
Stadthausgasse 11
CH-4051 Basel
T:  +41 79 320 61 92
E:  info@wefaswiss.org

:: WEFA Turkije
Ali Kuşçu Mah., Kıztaşı Cad.
No. 43/5, Fatih İstanbul
T:  +90 212 523 023 0
E:  info@vefa.org

:: Bank gegevens
WEFA Austria
Erste Bank AG
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN:  AT33 2011 1823 6828 5800

:: Bank gegevens
WEFA Belgium
ING Bank
BIC: BBRUBEBB
IBAN: BE 86 6528 5449 8950

:: Bank gegevens 
BUNQ Bank 
BIC:     BUNQNL2A
IBAN:  NL49 BUNQ 2039 3848 98

:: Bank gegevens
Verein WEFA
Basler Kantonalbank
BIC: BKBBCHBBXXX
IBAN:  CH50 0077 0254 0156 1200 1

:: Bank gegevens
Uluslararası Vefa İnsani Yardım Derneği
Ziraat Bankası (TL Hesabı)
BIC: TCZBTR2A
IBAN:  79 0001 0004 8886 0629 8150 01

Partners

:: Social Media

www.wefa.org

+49 221 880 64 80
(WhatsApp)

/wefaev



Wat is zakat?
Zakat wat toename, reinheid en weelde betekent, houdt 
in dat je een deel van je bepaalde goederen in naam van  
ALLAH aan behoeftigen geeft die de zakat mogen ontvan-
gen. Zakat is één van de vijf zuilen van de islam. In de Koran 
beveelt ALLAH ons het gebed te verrichten en de zakat te 
geven (Al Baqara, 2:43). Zakat is een brug tussen de ver-
schillende klassen in de maatschappij. Het zorgt voor mede-
dogen, liefde en respect voor elkaar.

Wat betekent Nisap?
Nisap, wat de minimale grens van weelde inhoud is vast-
gesteld door de Profeet (vzmh). Je moet zakat betalen wan-
neer je 80.18 gram goud of geld en handelswaren t.w.v het 
aantal gram bezit. Het geven van zakat is niet verbonden 
aan een bepaalde periode, je moet het betalen zodra je aan 
de voorwaarden voldoet. Net zoals dat zakat met de hand 
gegeven kan worden is het ook mogelijk om een volmacht 

te verstrekken aan een derde.

WEFA bezorgt uw zakat aan de 
behoeftigen.
Uw zakat wordt in de vorm van geld, voedsel, kledij en goe-
deren geleverd aan de armen, weduwen en wezen, slacht-
offers van natuurrampen, noodlijdende zieken, behoeftige 
leerlingen en vluchtelingen.

Zakat; Roerende en onroe-
rende goederen. Goud, zilver, 
contant geld, landbouwpro-
ducten zoals schapen, runde-
ren, kamelen, paarden en de 
daarvan afkomstige producten 
zoals melk, kaas, vlees en het 
arbeid van het dier. 

Een vrije, geestelijk gezon-
de, volwassen moslim is 
verplicht om zakat te geven 
indien zijn bezittingen hier-
voor voldoende zijn. 

Indien het eigen vermogen 
na exclusie van basisbe-
hoeften meer waard is 
dan 80.18 gram is men na 
een jaar verplicht hierover 
zakat te betalen.

Zakat is %2,5 van het 
vermogen.

€€

80,18gr80,18gr80.18gr80.18gr

2,52,52,52,5Uw zakat bereikt alle 
behoeftigen en slacht-
offers via WEFA. 

Hoe kan ik mijn zakat doneren?
U kunt het contant geven aan een van onze bureaus of 
loketten, u krijgt een kwitantie mee.

U kunt uw zakat overmaken via de bank.

U kunt online betalen op onze website www.wefa.org/nl. 
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