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HET RECHT VAN DE BEHOEFTIGEN: ZAKĀT 
 

Allah informeert ons als volgt in de heilige Qurʾān: ‘De 
gelovigen welslagen zeker. Zij verrichten hun gebeden 
(ṣalāt) met nederigheid en volle concentratie (khushūʿ). 
Zij nemen afstand van nutteloos geklets. En zij betalen 
de armenbelasting (zakāt).’1 Toen de Profeet (vzmh) zijn 

metgezel (ṣaḥābī) Muʿādh ibn Jabal als gouverneur van 

Jemen aanstelde, riep hij hem en zijn medereizigers bij 

zich. De Profeet kwam met de volgende raadgeving 

(naṣīḥa): ‘Maak dingen gemakkelijk [voor de mensen], 
maak dingen niet moeilijk [voor de mensen]! Kondig 
goed nieuws aan, vermijd het ontstaan van afkeer!’2 
Hierna wendde de Profeet zich tot Muʿādh en zei hij het 

volgende: ‘Muʿādh, jij gaat naar een gemeenschap die 
nog niet islamitisch is. Nodig hen uit om te geloven dat 
er geen andere godheid is dan Allah, en dat ik de 
Boodschapper van Allah ben. Als ze dit aanvaarden, 
informeer hen dat het vijfmaal dagelijkse gebed (ṣalāt) 
een verplichting (farḍ) is. Indien ze dit ook aanvaarden, 
informeer hen dan dat Allah hen de armenbelasting 
(zakāt) heeft opgedragen en dat de zakāt bij de rijken 
wordt geïnd en onder de armen wordt verdeeld…’3  
 
Beste broeders! 
De afdracht van armenbelasting (zakāt) is één van de 

basisverplichtingen voor moslims. De Profeet (vzmh) heeft 

ons laten weten dat moslims een deel van hun bezittingen 

dienen af te staan dat verdeeld moet worden onder de 

armen.4 Hierbij moet eerst de zakāt-gever, of door andere 

bevoegden, worden vastgesteld wie behoeftig is en moet de 

zakāt aan deze behoeftige worden overhandigd. Iemand die 

                                                             
1 Al-Muʾminūn, 23: 1-4. 
2 Al-Bukhārī, Maghāzī, 61. 
3 Al-Bukhārī, Zakāt, 63; Al-Muslim, Īmān, 29. 

niet in staat is om zijn eerste levensbehoeften te bekostigen, 

is vrijgesteld van zakāt. 

 

Beste broeders! 
Armenbelasting (zakāt) kun je afstaan aan armen, maar ook 

aan iemand eerst rijk was, maar nu plotseling grote 

schulden heeft openstaan. Daarnaast kun je zakāt ook 

afstaan aan degenen die zich (voor Gods zaak) op het pad 

van Allah bevinden (fī sabīlillāh) zonder iets terug te 

verwachten. Studenten die nauwelijks iets bezitten die zich 

inzetten om kennis op te doen vallen ook onder de categorie 

fī sabīlillāh. Het verdient de voorkeur om de 

armenbelasting (zakāt) af te dragen aan arme familieleden. 

Aan familieleden die gebruik maken van jouw zorgplicht 

(zoals vader, moeder, opa, oma, kinderen, kleinkinderen en 

partner) mag geen zakāt worden afgedragen. Als je hen 

namelijk zakāt overhandigt, kan dit de indruk wekken dat 

er tegenprestatie wordt verwacht. In een overlevering 

(ḥadīth) heeft de Profeet (vzmh) aanbevolen om bij de 

toekenning van zakāt eerst aan arme familieleden te 

denken. Hij zei namelijk: ‘Het afdragen van zakāt aan een 
behoeftige telt als één liefdadigheid (ṣadaqa), het 
afdragen van zakāt aan arme familieleden die buiten de 
zorgplicht vallen, zoals broer, zus, oom, tante en hun 
kinderen [neven en nichten] telt als twee liefdadigheden, 
namelijk de liefdadigheid zelf en de hulp aan 
bloedverwanten (ṣilat al-raḥīm).’5 
 
Beste broeders! 
Als moslims is het onze taak om behoeftige mensen in de 

Nederlandse samenleving te helpen. Dit moeten we doen 

door armenbelasting (zakāt) af te dragen aan moslims en 

door aalmoezen (ṣadaqa) af te dragen aan zowel moslims 

als aan niet-moslims. Om deze plicht te kunnen 

verwezenlijken, heeft de Islamitische Stichting Nederland 

(ISN) een fonds opgezet om binnengekomen donaties af te 

staan aan behoeftige gezinnen en aan studerende jongeren. 

ISN vindt het belangrijk om niet alleen religieuze diensten 

te verlenen, maar ook om de zwakkeren in onze 

samenleving te helpen. Kortom, laten we onze zielen 

zuiveren door een deel van onze vermogens en bezittingen 

af te staan aan behoeftigen. Mocht je in jouw omgeving 

mensen kennen die behoeftig zijn, geef dit dan door aan de 

imām zodat zij geholpen kunnen worden. Voor meer 

informatie kun je terecht bij onze imams. 
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4 Al-Bukhārī, Zakāt, 1; Al-Muslim, Īmān 29. 
5 Al-Nasāʾī, Zakāt, 82; Al-Tirmidhī, Zakāt, 26. 


