
District Aantal	  moslims Aantal	  inwoners Moslim-‐index:	  percentage	  moslims
1 Antwerpen 44911 194285 23,12
2 Berchem 6767 42923 15,77
3 Berendrecht-‐Zandvliet-‐Lillo	   327 9824 3,33
4 Borgerhout 16504 46072 35,82
5 Deurne 14551 76941 18,91
6 Ekeren 674 22708 2,97
7 Hoboken 9761 37945 25,72
8 Merksem 6346 43319 14,65
9 Wilrijk 5541 40307 13,75

Totaal	  Antwerpen 105382 514324 20,49

Totaal	  volgens	  buurtmonitor 105565 514432 20,52

Islamiseringsindex	  -‐	  Percentage	  moslims	  -‐	  Moslim-‐index

Bron:	  Antwerpse	  Buurtmonitor	  (http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/).	  Het	  aantal	  moslims	  is	  het	  aantal	  inwoners	  wiens	  herkomstland	  een	  OIC-‐lid	  (of	  

waarnemend	  OIC-‐lid)	  is	  met	  minimum	  40	  procent	  moslims.	  In	  de	  overgrote	  meerderheid	  van	  de	  betreffende	  OIC-‐landen	  is	  tussen	  de	  80	  en	  100	  procent	  

moslim,	  met	  name	  in	  de	  OIC-‐landen	  waar	  het	  overgrote	  deel	  van	  de	  inwoners	  vandaan	  komen,	  zodat	  dit	  een	  zeer	  goede	  benadering	  is	  om	  het	  aantal	  

moslims	  te	  bepalen	  (zeker	  wanneer	  we	  weten	  dat	  er	  zich	  jaarlijks	  in	  ons	  land	  ook	  een	  500-‐tal	  mensen	  tot	  de	  islam	  bekeren).	  Bovendien	  duidt	  het	  

'herkomstland'	  slechts	  op	  de	  huidige	  of	  geboortenationaliteit	  van	  de	  inwoner	  in	  kwestie	  of	  de	  geboortenationaliteit	  van	  een	  van	  de	  ouders,	  en	  niet	  die	  van	  

een	  van	  de	  groot-‐	  of	  overgrootouders.	  Het	  'herkomstland'	  wordt	  cascadegewijs	  bepaald	  volgens	  de	  volgende	  hiërarchie:	  1/eerste	  nationaliteit	  van	  de	  

vader,	  2/eerste	  nationaliteit	  van	  de	  moeder,	  3/eerste	  nationaliteit	  van	  het	  individu	  en	  4/huidige	  nationaliteit	  van	  het	  individu.	  Iemand	  heeft	  dus	  een	  

vreemd	  herkomstland	  als	  hij	  of	  zij	  op	  één	  van	  deze	  variabele	  'vreemd'	  scoort.	  Personen	  die	  op	  de	  vier	  variabelen	  'Belg'	  scoren,	  krijgen	  een	  Belgische	  

herkomst	  toegewezen	  (de	  voorwaarde	  is	  dat	  moeder	  of	  vader	  eveneens	  in	  Antwerpen	  woont).	  Tot	  slot	  glippen	  ook	  moslims	  die	  een	  andere	  niet-‐OIC-‐

herkomst	  dan	  de	  Belgische	  hebben	  (bijvoorbeeld	  'Nederland')	  door	  de	  mazen	  van	  het	  net.	  Conclusie:	  we	  maken	  een	  lichte	  overschatting	  van	  het	  aantal	  

moslims	  omdat	  we	  er	  vanuitgaan	  dat	  elke	  inwoner	  die	  als	  herkomstland	  een	  OIC-‐land	  heeft,	  moslim	  is;	  dat	  wordt	  allicht	  echter	  overgecompenseerd	  door	  

een	  onderschatting	  van	  het	  aantal	  moslims	  omdat	  het	  herkomstland	  slechts	  tot	  de	  geboortenationaliteit	  van	  een	  van	  de	  ouders	  (tot	  de	  eerste	  graad	  dus)	  

wordt	  beperkt,	  en	  omdat	  moslims	  die	  een	  andere	  niet-‐OIC-‐herkomst	  dan	  de	  Belgische	  hebben	  niet	  zijn	  meegeteld.	  We	  mogen	  dus	  concluderen	  dat	  de	  hier	  

berekende	  percentages	  moslims	  een	  goede	  benadering	  en	  zelfs	  eerder	  een	  onderschattig	  zijn.



District

Aantal	  leerlingen	  dat	  
islamles	  volgt	  
(basisonderwijs)

Aantal	  leerlingen	  

(basisonderwijs)

Islamles-‐index:	  percentage	  leerlingen	  	  dat	  

islamles	  volgt	  (basisonderwijs)
1 Antwerpen 2430 5300 45,85
2 Berchem 215 770 27,92
3 Berendrecht-‐Zandvliet-‐Lillo	   3 268 1,12
4 Borgerhout 670 1114 60,14
5 Deurne 925 1816 50,94
6 Ekeren 3 60 5,00
7 Hoboken 380 863 44,03
8 Merksem 86 120 71,67
9 Wilrijk 174 409 42,54

Totaal	  Antwerpen 4886 10720
45,58

Islamiseringsindex	  -‐	  Percentage	  leerlingen	  dat	  islamles	  volgt	  (basisonderwijs)	  -‐	  Islamles-‐index

Bron:	  antwoord	  van	  mei	  2011	  op	  de	  schriftelijke	  vraag	  van	  Antwerps	  gemeenteraadslid	  Wim	  Van	  Osselaer	  aan	  schepen	  Robert	  Voorhamme	  
(KL/EL/SV/20100915).	  Recentere	  cijfers	  zijn	  beschikbaar	  via	  het	  antwoord	  van	  oktober	  2013	  op	  de	  schriftelijke	  vraag	  van	  Antwerps	  gemeenteraadslid	  Wim	  
Van	  Osselaer	  aan	  schepen	  Claude	  Marinower	  (2013_SV_00459),	  maar	  omdat	  daar	  niet	  meer	  werd	  gespecifieerd	  per	  school	  (slechts	  per	  
'scholengemeenschap')	  zijn	  de	  cijfers	  jammer	  genoeg	  onbruikbaar	  om	  aan	  te	  wenden	  per	  district.



District
Aantal	  moskeeën Oppervlakte

Moskee-‐index:	  aantal	  moskeeën	  per	  

oppervlakte
1 Antwerpen 25 87,30 28,64
2 Berchem 3 5,79 51,81
3 Berendrecht-‐Zandvliet-‐Lillo	   0 52,66 0,00
4 Borgerhout 9 3,93 229,01
5 Deurne 4 13,06 30,63
6 Ekeren 0 8,07 0,00
7 Hoboken 4 10,67 37,49
8 Merksem 2 8,28 24,15
9 Wilrijk 0 13,61 0,00

Totaal	  Antwerpen 47 203,37
23,11

Bron:	  antwoord	  van	  16	  december	  2013	  op	  de	  schriftelijke	  vraag	  van	  Antwerps	  gemeenteraadslid	  Wim	  Van	  Osselaer	  aan	  schepen	  Philip	  Heylen	  

(2013_SV_00496).	  Het	  aantal	  moskeeën	  is	  een	  onderschatting,	  omdat	  er	  heel	  wat	  niet-‐geregistreerde	  islamitische	  gebedshuizen	  bestaan.

Islamiseringsindex	  -‐	  Aantal	  moskeeën	  per	  oppervlakte	  -‐	  Moskee-‐index



District

Moslim-‐index:	  
percentage	  
moslims

Islamles-‐index:	  percentage	  
leerlingen	  	  dat	  islamles	  volgt	  

(basisonderwijs)

Moskee-‐index:	  
aantal	  moskeeën	  
per	  oppervlakte

ISLAMISERINGSINDEX

1.	  Antwerpen 23,12 45,85 28,64 97,60
2.	  Berchem 15,77 27,92 51,81 95,50
3.	  Berendrecht-‐Zandvliet-‐Lillo	   3,33 1,12 0,00 4,45
4.	  Borgerhout 35,82 60,14 229,01 324,97
5.	  Deurne 18,91 50,94 30,63 100,48
6.	  Ekeren 2,97 5,00 0,00 7,97
7.	  Hoboken 25,72 44,03 37,49 107,24
8.	  Merksem 14,65 71,67 24,15 110,47
9.	  Wilrijk 13,75 42,54 0,00 56,29
10.	  Totaal	  Antwerpen 20,49 45,58 23,11 89,18
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Eindresultaat	  -‐	  conclusie

District

Moslim-‐index:	  
percentage	  
moslims

Islamles-‐index:	  percentage	  
leerlingen	  	  dat	  islamles	  volgt	  

(basisonderwijs)

Moskee-‐index:	  
aantal	  moskeeën	  
per	  oppervlakte

ISLAMISERINGSINDEX

Borgerhout 35,82 60,14 229,01 324,97
Merksem 14,65 71,67 24,15 110,47
Hoboken 25,72 44,03 37,49 107,24
Deurne 18,91 50,94 30,63 100,48
Antwerpen 23,12 45,85 28,64 97,60
Berchem 15,77 27,92 51,81 95,50
Totaal	  Antwerpen 20,49 45,58 23,11 89,18
Wilrijk 13,75 42,54 0,00 56,29
Ekeren 2,97 5,00 0,00 7,97
Berendrecht-‐Zandvliet-‐Lillo	   3,33 1,12 0,00 4,45
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Ranglijst District ISLAMISERINGSINDEX
1 4.	  Borgerhout 324,97
2 8.	  Merksem 110,47
3 7.	  Hoboken 107,24
4 5.	  Deurne 100,48
5 1.	  Antwerpen 97,60
6 2.	  Berchem 95,50
7 10.	  Totaal	  Antwerpen 89,18
8 9.	  Wilrijk 56,29
9 6.	  Ekeren 7,97
10 3.	  Berendrecht-‐Zandvliet-‐Lillo	   4,45


