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Overview 

• ISIS propaganda introduction (Al-Hayat media center):  
• Nasheed 
• Dabiq 

• Pathways to terrorism: Introduction 
• Case : Said M. 

• Sharia4Belgium 
• case 



Nasheed 

• Video 1 :  
 

• Video 3 :  
 
• Sura 9:5 Qu’ran 

• 9:5 When the sacred months are over slay the idolaters 
wherever you find them. Arrest them, besiege them, and lie 
in ambush everywhere for them. If they repent and take to 
prayer and render the alms levy, allow them to go their way. 
God is forgiving and merciful. 

 
• Dabiq (example issue 14) 

heavy.com/.webloc 

https://www.youtube.com/watch?v=OzcgFud9Sjk
https://www.youtube.com/watch?v=CrXKW1j9DU8
https://www.clarionproject.org/docs/Dabiq-Issue-14.pdf
http://heavy.com/news/2016/04/new-isis-islamic-state-news-pictures-videos-al-hayat-media-center-top-10-ten-videos-full-uncensored-download-youtube-videos/
http://heavy.com/news/2016/04/new-isis-islamic-state-news-pictures-videos-al-hayat-media-center-top-10-ten-videos-full-uncensored-download-youtube-videos/


• Par amour pour allah je suis pret a partir sur le trone du 
dieu tout puissant en martyre a ce que j’iame d’un amour 
fraternel rendez-vous dans le paradis eternel 

• par amour pour allah je vais vous quittez serais-je cours 
vers  la mort sans hesiter 



Pathways to violent extremism 

• Def.: ‘a willingness to use or support the use of violence to 
further particular beliefs, including those of a political, social 
or ideological nature.  This may include terrorism.’ (Nasser-
Edine, 2011) 
 

• Social -> terrorism 
• Random violence -> school shootings, mass killings 
• Militancy -> lone wolfs 



Injustice frame-work 

PRE-RADICALISATION 
 
 
 

 
SELF-IDENTIFICATION 

(Brain narrowing) 

Disconnect-reconnect 

INDOCTRINATION 
(Brain hardening) 

Knowledge/skills/training 

JIHADISATION 
(Brain washing) 

Commitment factors 

Causal factors  

Capability factors  

Nasser-Eddine (2011) 



Injustice Framework (Slootman, 2006) 

Political level  

• Haves-and-have nots: real or imagined grievances 

Ideological  level 

• For-and-against: issues/ causes 

Cultural level 

• In-groups and out-groups 

Personal level 

• Getting back at something/ someone 
 



• Biologie van evolutie (geschiedenis) 
• Individueel DNA 
• Biologische basis voor persoonlijkheid 

 
 
 
 
 

• Omgevingsfactoren van sociale ontwikkeling 
• Permanente individuele persoonlijkheidstrekken 
• Situatiegebonden factoren 
• Onbewuste informatieverwerking 

 

GEDRAG 

Hersen ontwikkeling 

Perinatale eomtionele ontwikk. 

Individuele ervaring/ geheugen bonding 



Passieve interactie Verwerping door vooroordelen en onvoldoende 
pretectieve factoren.  Sociale gedragsstoornissen 
op kinderleeftijd ter versterking van de 
vooroordelen uit de omgeving 

Evocatieve interactie Opstandigheid tegenover vooroordelen, exlusie en 
provocatief gedrag in eigen omgeving waarop 
verwerping volgt door ouders en andere 
zorgverlenes. 

Actieve interactie Zoektocht naar corrigerende strategien die 
aansluiten bij de genetische dispositie en het 
zelfbeeld stabiliseren (eg agressie). 

Genetic load Sociale tekorten + 



Dean (2014) 

Entry 
period 

Disengagement 
period 

Engagement 
period 

Push factors/ 
inhibiting 

Pull factors/ 
constraining 

Cognitive opening 
IDENTIFICATION 

Cognitive mindset 
IJIHADISATION 

Cognitive rewirinng 
INDOCTRINATION 

Cognitive exiting 

= Pivotal point 

Behavioural indicators 

Cognitive indicators 



Sharia4Belgium 

• created 2010  
• Dissolved 2012 
• Inspiration/ ties: Islam4UK (Anjem CHOUDARY) 
• https://www.youtube.com/watch?v=1SHGNu3XBBI  
• Leader: SHURA 

• Fouad B 
• Said M 
• Faysal Y 
• Others 

https://www.youtube.com/watch?v=1SHGNu3XBBI


Terror in BELGIUM 

Sharia4Belgium 
Antwerp 

Aberkan 
connections 
BRUSSELS/ 
Molenbeek 

Verviers 
connecti

on 

59 syria fighters 
+/-100 syria 

fighters 

Vilvoorde 
Brussels 

Abdelhamid abaoud 

Fatima A 
Abid A 
Khalid Z 

Fouad B 
Said M 
Faisal Y 

Chakib Akrouh 

Najjim Laachraoui 



Belgische cijfers (OCAD) 

• 2012  12/ maand 
• 2013  12 
• 2014  11 
• 2015  6 
• 2016  0 

1. Antwerpen 97 
2. Molenbeek 50 
3. Brussel 46 
4. Schaarbeek 35 
5. Vilvoorde 30 
8. Verviers 10 



Said M/ Abu M 

 



Juridical info 

 
 

• Current conviction:   2015 12 years + 3 years for 
•  + 2 accounts of participation in a terroistic organisation and being a leader of such an 

organisation (art. 137 penal code)  
• a structured organisation of more than 2 people existing for a prolonged period and that supports 

or executes acts of terrorism, or participation in such an organsiation, knowing that his support 
(financial or other) helps in he execution of terrorist attacks.   

•  - Location: Antwerp/ Brussels/ Syria/ Turky 
•  - Repeat offender 
•  + 1 account of keeping a prisoner (art. 137 penal code §1/2/3) 
•  Location: Syria 
•  + 1 account of resisting by force to police officers. 
•  Location: Molenbeek (Brussels) 
•   
• Previous history:  2010 
•  + 1 accounts of participation in a terroistic organisation and being a leader of such an 

organisation (art. 137 penal code) 
• Location: Antwerp 
• Being part of a terrorist group that was willing to go fight in Tsjetjsnia. 
• Acquittal in first instance  
 

 



• Born in BELGIUM, 1978, Antwerp region. Morocon BG 
• non-fanatic religieuze achtergrond. 
• Slechte arabische kennis: spoken > written 
• Drinkt OH, volgt de 5 islam zuilen niet . 
• Werkt wat in bars, heeft geen vaste job, maar wel een inkomen.  
• Geen veroordelingen, wel enkele contacten met politie wegens 

verkopen van alcohol aan minderjarigen en omdat hij zijn bar 
te lang openhoudt. 
 

 
 

Pre-radicalisation stage:  



• First Pivotal Point: vader overlijdt 
• Dit leidt tot belangrijke aanpassingsproblemen.  Hij beschrijft 

zelf ene depressieve episode, en bezoekt ook 1 jaar een psychiater, 
maar raakt vast in een leven buiten de maatschappelijke norm 

• Zijn gevoel van onrecht slaat over op een identificatie met 
wereldwijde moslims, hij herkent zich toenemend in een unfair beeld.  
 
 

 
 

Self-identification stage: 



 
• Dit verloopt aanvankelijk via het internet, hij raakt in contact 

met een man op een forum  ‘Abu-Mushab-Afghani’, a een 
belgische extremist met Afghaanse roots.  Op de website 
Ansar-Al-Mujahideen’ komt hij in contact met ‘Swat 
Hazerstan’, ene palestijnse extremist die woont  in Saudi 
Arabia 

• Hij raakt betrokken in het oprichten van  Sahria4Belgium. 
• Hij verandert zijn uiterlijk, trouwt met een moslim meisje en 

sticht een gezin.  .  
 

 

Indoctrination: 



• Cognitieve opening naar militancy.  
• Hij raakt betrokken via het internet om te gaan vechten in 

Tsjetsjenie.   
• Maar de contactfiguur in deze gorpe blijkt in 

werkelijkheid een zwakbegaafde man te zijn, die zich 
verspreekt en de hele groep worst opgepakt, inclusief 
Said.   

Jihadisation: 



• Second Pivotal Point: na vrijspraak verlaat hij de 
gevangenis 

• Hij vereenzaamd en wordt verstoten door zijn eigen achterban. 
Bruen spreken niet meer tegen hem, mensen keren zich af.  . 

• Vindt steun in Sharia4Belgium. 
• Toename militancy. 

 
 

 
 

Self-identification stage: 



 
• S4B doet het intussen erg goed. De organisatie wordt toenemend  

militant.  Men organiseeert meetings, deelnemers lijsten worden 
bijgehouden, men kan er niet eer uitstappen.. Men wordt strenger en 
meer militant.  Telefoon taps maken dudielijk dat er ook inhoudelijk 
meer militant gesproken wordt en dat er geweld wordt gepropageerd.   

• De groep wordt erg strikt.   
 

Indoctrination: 



• Begint openlijk militante ideen te verspreiden.   
• Gaat naar Egype voor een training wapens en 

gevachtstechnieken.   
• Fouad B zit in degevangenis, Said raakt in conflict met Faisal. 
• Gaat naar Syria om te vechten 

 
• Third Pivotal point : ontgoocheling in Syrie 
• Subsequent exiting. 

 
• Fourth Pivotal point: huidige detentie 
• ????? 

Jihadisation: 



Dean (2014) 

Entry 
period 

Disengagement 
period 

Engagement 
period 

Push factors 

Pull factors 

Cognitive opening 

Cognitive mindset 

Cognitive rewiring 

Cognitive exiting 

= Pivotal point 

Death Father Return imprisonment 
Syria deception 



Terror detainees in BE prison (VL) 

 

Turnhout Antwerpen Gent Leuven Brugge 

followers leaders 
At risk 
group 

Hasselt 
Cel-Ex 



Closing remarks 
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