
 

 

  

 
‘Nu wordt Sharia4Belgium pas echt gevaarlijk’ - 09/10/2012 
De extremistische groepering 
Sharia4Belgium kondigt verrassend 
aan dat ze officieel een punt zet 
achter haar activiteiten. Ze voegt er 
echter meteen aan toe dat de leden 
‘nooit aan hun goddelijke 
verplichtingen zullen verzaken’. 
Terreurexperts waarschuwen dan 
ook: ‘Door onder de radar te 
duiken, worden ze pas echt 
gevaarlijk.’ 
 
 

‘Wij hebben besloten om de 
organisatie Sharia4Belgium en haar 
administratie te ontbinden. Dat wil 
niet zeggen dat de leden aan hun goddelijke verplichtingen zullen verzaken. Het uitnodigen 
naar islam, het oproepen tot het goede en het verbieden van het kwade blijft een fundamentele 
plicht voor elke moslim.’ Zo luidt de opvallende boodschap die de radicale moslimorganisatie 
op haar website plaatste. 

De voorbije maanden kwam de extremistische organisatie met hoofdzetel in Antwerpen meer 
wel dan niet in het nieuws. Spreekbuis Fouad Belkacem, die zich Abu Imran laat noemen, en 
zijn rechterhand Abu Haniefa werden opgepakt. En op betogingen in Sint-Jans-Molenbeek en 
Borgerhout stonden de Antwerpse ‘Sharia’s’ steevast op de eerste rij radicale praat te 
verkondigen. 

Net die aandacht is naar eigen zeggen de hoofdreden om er de brui aan te geven. ‘Onze 
boodschap (de zuivere Tawheed verkondigen en de Shirk van de democratie ontmaskeren) 
werd naar de achtergrond verdreven. Daarentegen werden de organisatie en haar 
boodschappers telkens opnieuw op de voorgrond geplaatst.’ 

Ze blijven strijdvaardig. Een tweede reden is namelijk dat de extremisten zich willen ontdoen 
van hun naam ‘om samen met de islamitische gemeenschap één geheel te vormen tegen de 
kruisvaarders en de bezetters van de islamitische landen. We leven in een tijd van crisis en 
moeten de krachten bundelen om de moslims wereldwijd te ondersteunen.’ 

Louter afleidingsmanoeuvre 

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) noemt de spontane ontbinding van ’s 



lands meest beruchte radicale organisatie louter een afleidingsmanoeuvre. ‘Daarom maakt het 
ook niet uit dat ze zichzelf zogezegd opdoekt’, zegt haar woordvoerster, Margaux Donckier. 
‘Die organisatie duikt toch weer op, onder een andere vorm.’ 

Zowel de Staatsveiligheid als het federale of het Antwerpse parket bleef gisteren opvallend 
karig met commentaar. ‘We zullen de komende maanden afwachten wat er wel dan niet 
gebeurt’, klinkt het. ‘Euforie is misplaatst. Eerst zien en dan geloven.’ 

Ook experts zijn allesbehalve gerustgesteld. ‘Het lijkt een louter tactische beslissing’, zegt 
terreurspecialist Claude Moniquet. ‘Ze hebben het gevoel dat het gerecht hen viseert en willen 
daarom een tijdlang onder de radar duiken. Het kan ook in het voordeel spelen van Belkacem. 
Hoe minder zijn groepering het nieuws haalt, hoe meer kans hij maakt om sneller vrij te 
komen.’ 

Ontbreken leidersfiguur 

‘Het probleem met onder de radar duiken is natuurlijk dat hun doen en laten veel moeilijker in 
kaart te brengen wordt’, aldus Moniquet. ‘De Sharia’s zullen minder zichtbaar zijn, maar 
daardoor worden ze alleen maar gevaarlijker. Al blijft het wel een groep die zichzelf een 
ledenlijst toedicht van honderden leden maar in realiteit veel kleiner is.’ 

Gerechtelijke bronnen zien naast het tactische steekspel ook het ontbreken van een leiders-
figuur als mogelijke reden. ‘Belkacem was de spilfiguur, de spreekbuis die de troepen bij 
elkaar hield. Ook Abu Haniefa was iemand met die kwaliteiten. Zonder die twee mist de 
groepering duidelijk structuur en richting. Huidig woordvoerder Abu Mujahid heeft die 
leiderskwaliteiten niet.’ 

Ook die laatste werd trouwens vorige week een tijdje opgepakt.  

Iemand die alvast heel opgetogen reageert op het opdoeken van Sharia4Belgium, is Nordine -
Taouil. De Antwerpse imam kwam meermaals in conflict met de jonge leden van de 
organisatie. Zeker toen hij de rellen in Borgerhout scherp veroordeelde. ‘Hopelijk belanden 
die jongeren nu opnieuw op de juiste weg’, zegt hij. 

‘Die groepering bracht de hele islamgemeenschap te vaak onterecht in een slecht daglicht. Ze 
claimden en kregen een forum dat ze niet verdienden. Het is simpel: zulke radicale partijen 
hebben geen plaats in onze maatschappij. Het wordt tijd dat die jongeren werk zoeken en zich 
hoeden voor radicale theorieën’, aldus Taouil. 
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