
      

     

Inleiding: 

Het betalen van zakaat (armenbelasting) is een van de 5 pijlers waarop de Islam rust. 

Technisch gezien betekent zakaat het zuiveren van iemands rijkdom en bezittingen 

door het doneren van een voorgeschreven hoeveelheid aan de armen en behoeftigen in 

een daad van aanbidding. Het betalen van zakaat is een verplichting op de moslims. 

Wanneer is zakaat een verplichting? 

Er zijn aantal voorwaarden waaraan moet voldoen worden, alvorens men verplicht 
wordt gesteld om zakaat af te dragen:                                                                               

De persoon moet moslim zijn;

De persoon moet islamitisch volwassen zijn;

De persoon moet geestelijk gezond zijn;

De persoon moet vrij zijn (en dus niet een slaaf zijn);

De persoon moet volledige eigenaar zijn van goederen die zijn vastgesteld boven de 
nisaab (= de drempel van bezit wanneer het betalen van zakaat verplicht wordt);

De persoon moet vrij zijn van elke vorm van lening (door welke als je deze zou 
afbetalen, je geen nisaab meer zou hebben)

Hetgeen waarover zakaat dient te worden betaald dient, dient de persoon minimaal 
een jaar in zijn bezit te hebben gehad.

Hoeveel zakaat dient te worden betaald? 

Als men 52,5 tola zilver (=611,36 gram zilver) minstens een islamitische jaar in 

bezit heeft, moet men 2,5% daarvan als zakaat afdragen;
Als men 7,5 tola goud (=87,48 gram goud) minstens een islamitische jaar in bezit 
heeft, moet men 2,5% daarvan als zakaat afdragen;

Als men minder dan 52,5 tola zilver of 7,5 tola goud in bezit heeft, maar bij elkaar 
opgeteld bereikt men wel de nisaab en men heeft dit minstens een islamitische jaar 

in bezit, dan moet men 2,5% daarvan als zakaat afdragen;
Als men geld of goederen heeft gelijk aan de waarde van 52,5 tola zilver (=611,62 
gram zilver) of 7,5 tola goud (=87,37 gram) en men heeft dit minstens een 

islamitische jaar in bezit, dan moet men daarvan 2,5% als zakaat afdragen.
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Wanneer is zakaat niet verplicht: 

 U bent maaliek-e-nisaab, maar u heeft zoveel schulden dat na het afbetalen van 
uw schulden u geen maaliek-e-nisaab meer bent. De zakaat is dan geen 
verplichting (Raddoel-moehtaar). Deze schulden moeten wel voordat u verplicht 

werd om zakaat te betalen ontstaan zijn. Als de schulden daarna ontstaan zijn dan 
bent u verplicht om zakaat te betalen (Aalamghierie); 

 Een hypotheek is wel een lening en een schuld, maar omdat u het hele bedrag 

niet in een keer betaalt blijft de zakaat gewoon verplicht op u mits u voldoet aan 
bovenstaande voorwaarden. Hetzelfde geldt voor een studieschuld; 

 Over edelstenen zoals diamanten, parels etc. hoeft er geen zakaat betaald te 
worden;  

 Over huizen bestemd voor eigen gebruik (wonen)en goederen die worden 
beschouwd als basisbehoeften van het leven hoeft geen zakaat te worden betaald. 

 

Wie mogen zakaat ontvangen? 

De volgende mensen moeten moslim zijn! 

 Faqier  : arme personen 

 Mieskien  : persoon die arm is in bezittingen 
 Aamiel  : aangewezen persoon die zakaat collecteert 
 Ghariem  : persoon in schulden (mensen die zoveel schulden hebben dat er na 

aftrek een lager bedrag dan de nisaab overblijft); 
 Rieqaab  : slaaf 

 Ibn-e-Sabiel : reiziger 

Voor nadere uitleg over bovenstaande personen kunt u terecht bij uw lokale 
Maulana. 

Let op! 

Een islamitisch jaar is een maanjaar en bevat ongeveer 11 dagen minder ten opzichte 

van een normaal jaar. Het is raadzaam om bij het uitrekenen uit te gaan van de maand 
Ramadan.  

 

 

 

    


