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Vrijdagpreek van 3 juli 2015 

 
 
Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is: Vermogensbelasting (Zakaah Ul-Maal).  
 
Allah swt zegt in de koran in Soerah At-Taubah vers 103 het volgende:  

9:103  Neem van hun bezittingen een liefdadigheid om hen daarmee te reinigen en te zuiveren, en verricht 
smeekbeden voor hen (opdat Allah hen zal vergeven). Voorwaar, jouw smeekbeden zijn een geruststelling 
voor hen. En Allah is Alhorend, Alwetend. 
 
Al het vermogen behoort tot de beschikking en eigendom van Allah swt. Allah heeft de mensen allemaal op 
individuele basis voorzien van een vastgesteld voorziening en de mensen dragen een grote 
verantwoordelijkheid voor hun vrijgevigheid. Allah heeft de moslims opgedragen om vrijgevig te zijn en hun 
rijkdommen en vermogen te delen met rechthebbenden. Indien de gelovige uit vrije wil een liefdadigheid 
verricht, zal dit Allah tevreden maken.  

De profeet vzmh heeft ons geleerd dat onze religie, de Islam, is opgebouwd op vijf pilaren: de getuigenis, het 
gebed, Zakaah, het vasten en de bedevaart. Dit zijn allemaal religieuze verplichtingen voor de moslims die 
niet onderschat mogen worden.  

Als de moslim een religieuze verplichting, bijvoorbeeld de vermogensbelasting, nalaat, zal hij hiervoor 
verantwoordelijk worden gesteld en zal dit consequenties hebben in zijn wereldse leven en in het 
hiernamaals. In deze context heeft onze geliefde profeet vzmh het volgende vers uit Soerah Al-Imraan vers 
180 gereciteerd aan de metgezellen: 
  
3:180  En laat degenen die gierig zijn, met wat Allah hun van Zijn Gunst heeft gegeven, niet denken dat dit 
goed voor hen is. Welnee! Het is (juist) slecht voor hen. (Datgene) waar zij gierig mee waren, zal op de Dag 
der Opstanding als ketenen (strak) om hun nekken worden gespannen. En aan Allah (Alleen) behoort de 
erfenis van de hemelen en de aarde toe. En Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) 
doen.  

De ondankbare gelovigen die bezittingen van de mensen onrechtmatig nuttigen en afhouden van de Weg van 
Allah, hen zal Allah verantwoordelijk stellen en straffen in het hiernamaals. Allah zegt in de koran in Soerah 
At-Taubah vers 34 het volgende:  

9:34  (…) En kondig degenen die goud en zilver oppotten en dit niet op de Weg van Allah uitgeven een 
pijnlijke bestraffing aan.  

De profeet vzmh heeft gezegd dat de persoon die bewust geen liefdadigheid uitgeeft, ook in het wereldse 
leven zal worden gestraft door Allah in de vorm van bijvoorbeeld armoede. 

Ook over de bestemming van de vermogensbelasting/armenbelasting, dus de doelen waaraan deze belasting 
toekomt, heeft Allah in de koran in Soerah At-Taubah vers 6 opgesomd: 



9:60  De liefdadigheid (armenbelasting) is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die 
hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) 
worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen die schulden hebben, 
en om (het uit te geven) op de Weg van Allah (ten behoeve van strijd tegen onrechtvaardigheid), en voor 
de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. 

Tot slot, wij moslims dienen ons hoog bewust te zijn van het feit dat Allah de Zakaah, dus de 
vermogensbelasting of armenbelasting, verplicht heeft gesteld omdat dit binnen het door Allah gecreëerde 
systeem behoort. Het doel van Allah is onder andere het voorkomen van armoede, het creëren en behouden 
van veiligheid binnen de gemeenschap en het creëren van saamhorigheid tussen armen die nemen en de 
rijken die uitgeven.  
 
Moge Allah swt ons reinigen en zuiveren vanwege al onze liefdadigheid en moge Hij tevreden over ons zijn in-
sha-Allah.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 
 
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 

 


