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WAT IS
ZAKAT?



Zakat is een verplichte daad van aanbidding waarbij 
vermogende moslims een deel van hun bezit moeten 
uitgeven aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. 
Taalkundig gezien wordt Zakat geassocieerd met 
zuivering en groei.

Zakat is één van de vijf pilaren van de islam.



Wie betaalt Zakat?
De plicht tot het betalen van Zakat rust op iedere moslim, 
man en vrouw.

Wanneer ben ik Zakatplichtig?
Nisab is het minimale vermogen dat je moet bezitten om Zakatplichtig 
te zijn. Als je dat vermogen één volledig islamitische jaar bezit, ben je 
Zakatplichtig.  
De nisab werd gelijkgesteld door de Profeet (vzmh) aan 85 gram goud 
of 595 gram zilver. Hedendaags staat 85 gram goud gelijk aan €3.762 
(maart 2020). 

NZF adviseert om voor de berekening uit te gaan van de gouden nisab. 
De goudprijs is het meest stabiel gebleven sinds de tijd van de Profeet 
(vzmh). Bezoek de website van NZF voor de meest actuele waarde van 
de nisab.



Wanneer wordt Zakat betaald?
Wanneer je een islamitische jaar in het bezit bent geweest van 
tenminste de nisab, dien je jouw Zakat te berekenen en deze 
te betalen. Jouw Zakat-jaar begint op de datum waarop jouw 
vermogen voor het eerst gelijk of groter was dan de nisab.

Als je de datum niet meer kunt herinneren waarop jij voor het eerst 
in het bezit was van vermogen dat gelijk of hoger was dan de 
nisab, dan dient de datum geschat te worden. Als dit niet mogelijk 
is, kies dan een willekeurige islamitische datum en houd deze aan 
voor de jaarlijkse Zakat betalingen. 

Als jij de afgelopen jaren helemaal geen Zakat hebt betaald terwijl 
dat wel had moeten gebeuren, neem dan contact met ons op.

Één islamitische jaar

1e Ramadan 2019 1e Ramadan 2020

www.nationaalzakatfonds.nl



Waar dient Zakat betaald te worden?
NZF raadt aan om de Zakat lokaal uit te geven. Dit is onder andere 
gebaseerd op de instructie die de Profeet (vzmh) gaf aan zijn 
metgezel Mu’adh die werd uitgezonden om de boodschap van de 
islam in Yemen te verspreiden: 

“ […] O Mu’adh vertel hen dan dat Hij Zakat heeft opgelegd over hun bezittingen, 
die van hun rijken genomen zal worden en onder hun armen (in Yemen) zal 
worden verdeeld […].” (Sahih al-Bukhari)



Deze worden in de Koran als volgt benoemd: 
De liefdadigheid is slechts voor [1] de armen en [2] de behoeftigen, en 
voor degenen [3] die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en 
voor degenen [4] van wie de harten nader (tot de islam) worden gebracht, 
en voor [5] de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen [6] 
die schulden hebben, en [7] om (het uit te geven) op de Weg van Allah, en 
voor [8] de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is 
Alwetend, Alwijs. (Koran, hoofdstuk 9, vers 60)

Wie mag Zakat ontvangen?
De volgende acht groepen komen in aanmerking om Zakat te 
ontvangen: 
1. De armen
2. De behoeftigen
3. Degenen die Zakat administreren
4. Degenen wiens harten verzoend dienen te worden
5. De slaven
6. De schuldenaren
7. Voor de zaak van Allah
8. De gestrande reiziger



Zakat in de samenleving
Zakat is meer dan alleen een hulpmiddel voor armoedebestrijding 
en zuivering van iemands rijkdom. Zakat is één van de 
fundamentele pilaren van de islam en een element voor succes. 
Zakat heeft, samen met de andere pilaren van de islam, de kracht 
om de duurzame ontwikkeling van een samenleving te stimuleren 
en te ondersteunen. Zakat versterkt het geloof en stelt de 
samenleving in staat spiritueel, economisch en sociaal te groeien.

Geleerden stellen dat het geven van Zakat zowel een innerlijke als 
uiterlijke dimensie heeft:

o De innerlijke dimensie onderdrukt het ego, het helpt de moslim 
om zaken zoals egoïsme en gierigheid te overwinnen.
o De uiterlijke dimensie omvat het wegnemen van barrières voor 
individuen en biedt kansen voor de samenleving als geheel om tot 
verdere bloei te komen. Daarom is het essentieel dat wij allemaal 
up-to-date zijn met de betalingen van onze Zakat.







ZAKAT IS ÉÉN VAN 
DE VIJF PILAREN
VAN DE ISLAM



Over welke bezittingen dien ik Zakat te betalen?

1. Goud en zilver 
Goud en zilver, in welke vorm dan ook (met uitzondering van 
sieraden voor persoonlijk gebruik), zijn onderworpen aan Zakat.

2. Geldmiddelen 
Geldmiddelen omvatten alle verdiende inkomsten; zoals salarissen, 
huuropbrengsten en andere. Geld dat op een bankrekening, 
in een portemonnee of elders wordt bewaard. Daarnaast zijn 
geldmiddelen die jij aan anderen hebt uitgeleend onder bepaalde 
voorwaarden onderhevig aan Zakat. 

3. Investeringen 
Als aandelen worden gekocht met de intentie om deze 
vervolgens door te verkopen, is de volledige aandelenportefeuille 
onderhevig aan Zakat tegen de huidige marktwaarde. Echter, 
als aandelen worden gekocht als een langetermijninvestering 
om dividend te genereren, dan is Zakat enkel verschuldigd op 
de netto Zakatplichtige activa van de ondernemingen in de 
aandelenportefeuille. 



Mag ik schulden in mindering brengen?
Het is toegestaan om bepaalde schulden in mindering te brengen 
op de Zakatplichtige bezittingen, zoals achterstallige betalingen 
die op korte termijn betaald moeten worden. Meer informatie 
hierover vind je op www.nationaalzakatfonds.nl.

Let op: NZF adviseert om voorzichtigheidshalve deze schulden enkel in 
mindering te brengen als dit noodzakelijk is.

4. Bedrijfsmiddelen
Een bedrijfsmiddel is alles wat is gekocht met de intentie om het 
te verkopen. Zowel binnen als buiten het bedrijf. Voorraden en 
productiematerialen die zijn gekocht zijn onderhevig aan Zakat.  



HOE
BEREKEN IK

MIJN ZAKAT?



Hoe bereken ik mijn Zakat?
Je kunt onze website www.nationaalzakatfonds.nl/calculator 
bezoeken om jouw Zakat te berekenen.

-

-

=

=

Zakatplichtige
bezittingen

Neem de totale waarde van jouw Zakatplichtige bezittingen en trek 
daarvan de totale waarde van de aftrekbare schulden af. Als de 
resterende waarde gelijk of groter is dan de nisab (vermogensdrempel), 
ben jij Zakatplichtig. 
Deze Zakat is 2,5% van de onderstaande berekening.

Mijn netto Zakatplichtige bezittingen zijn:

Aftrekbare
schulden

Bedrag waar je 
2,5% Zakat over 

moet betalen

€ € €



‘NZF gelooft in een 
samenleving waarin 
moslims de krachten 
bundelen en harmonie 
en welvaart brengen 
voor iedereen.’



Dit doel bereiken wij door Zakat gecentraliseerd, lokaal 
en gebalanceerd te verdelen om zoveel mogelijk impact 
te bereiken op lokaal niveau.

Samen

Wij maken de Zakat 
krachtiger door de 

handen ineen te slaan

Wij verdelen de Zakat 
op lokaal niveau binnen 

Nederland

Wij verdelen de Zakat 
gebalanceerd volgens de 

spirit

Centraal Lokaal Gebalanceerd



Zakat is het krachtige middel waarmee wij de armoede 
bestrijden, zelfredzaamheid bevorderen en de samenleving 
ontwikkelen.
NZF ondersteunt bij het inzamelen en verdelen van Zakat 
middels de volgende vier kernactiviteiten:

:: Educeren
Wij maken Zakat 

toegankelijk voor jou

:: Calculeren
Wij ontzorgen jou

:: Collecteren
Wij zijn jouw betrouwbare

partner

:: Verdelen
Wij maken impact 

in Nederland





www.nationaalzakatfonds.nl
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