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Besluit - Raad van 13/02/2023

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr. MUTYEBELE,
Echevins; Schepenen; M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. ABID, Mme mevr.
AMPE, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme
mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS,
Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr.
DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr.
VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr.
BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST, Mme mevr. MAATI, M. dhr. COULIBALY, Conseillers communaux;
Gemeenteraadsleden; M. dhr. LEONARD, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Gezamenlijke motie neergelegd door meerdere fractieleiders van de Gemeenteraad.

Motie die oproept tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van dhr. Olivier VANDECASTEELE, die in
Iran wordt vastgehouden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inleiding

Olivier Vandecasteele uit Doornik zit sinds 24 februari jongstleden zonder geldige reden opgesloten in Iran. Hij zit
gevangen in onmenselijke omstandigheden en dit tast zowel zijn geestelijke als lichamelijke gezondheid aan. Bovendien
worden zijn rechten om zich te verdedigen helemaal niet gerespecteerd. Op 8 december 2022 besloot het Grondwettelijk
Hof om de in juli 2022 aangenomen wet tot instemming met het verdrag dat de overbrenging van gevangenen tussen
België en Iran mogelijk maakt op te schorten. Alle diplomatieke oplossingen moeten worden aangewend om Olivier
Vandecasteele vrij te krijgen. Dat is wat deze motie voorstelt.

Ontwikkelingen

Gelet op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties van 10 december 1948, en meer bepaald op het fragment uit de preambule waarin staat dat de
lidstaten zich ertoe verbonden hebben de universele eerbiediging en inachtneming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden te waarborgen;

Overwegende dat dit engagement door vele Steden en Gemeenten wordt gedeeld, dat dit engagement met name de vorm
aanneemt van internationale steun aan mensen die het slachtoffer zijn van schendingen van hun fundamentele rechten
en dat deze acties worden uitgevoerd met de medewerking van de ngo Amnesty International;

Overwegende dat de Stad Brussel het recht op een Stad, op participatieve democratie, op veiligheid, op gelijkheid van
vrouwen en mannen, op kinderen, op lokale openbare diensten, op vrijheid van overtuiging en godsdienst, van mening
en informatie, op vrijheid van vergadering, vereniging en oprichting van een vakbond, op cultuur, op huisvesting en
verblijfplaats, op water en voedsel en, tenslotte, op duurzame stadsontwikkeling verdedigt;

Overwegende dat deze waarden die de democratie ondersteunen en de solidariteit tussen de burgers versterken een
engagement van nabijheid vereisen;

Overwegende dat de Stad Brussel invloed kan uitoefenen op de rechten van de mens, in de eerste plaats op haar
grondgebied, maar ook in de wereld, gezien de internationale uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de Belgische humanitaire hulpverlener Olivier Vandecasteele op 24 februari 2022 zonder opgave van
redenen door de Iraanse autoriteiten werd gearresteerd;

Overwegende dat het gaat om een willekeurige arrestatie en zelfs een gedwongen verdwijning, volgens Tlaleng
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Mofokeng, Speciale Rapporteur voor het recht van eenieder op het genot van de hoogst haalbare standaard van
lichamelijke en geestelijke gezondheid, en Javaid Rehman, Speciale Rapporteur voor de situatie van de mensenrechten
in de Islamitische Republiek Iran, Aua Baldé (Voorzitter-Rapporteur), Gabriella Citroni (Vicevoorzitter), Luciano
Hazan, Angkhana Neelapaijit, Gra&#380;yna Baranowska, Werkgroep gedwongen of onvrijwillige verdwijningen,
alsmede Michael Fakhri, Speciaal Rapporteur voor het recht op voedsel;

Overwegende dat de FOD Buitenlandse Zaken in elf maanden tijd, ondanks herhaald aandringen, slechts 7 consulaire
bezoeken onder streng toezicht heeft verkregen;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele niet de vrijheid heeft om tijdens deze gesprekken de onderwerpen aan te
snijden die hij wenst;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele de consulaire diensten heeft meegedeeld dat hij buiten medeweten van de
lokale Belgische autoriteiten en zijn Iraanse advocaten voor een rechtbank is verschenen, dat zijn door de rechtbank
aangewezen "advocaat" tijdens zijn "proces" nooit het woord heeft genomen, dat hij voor alle tegen hem ingebrachte
beschuldigingen is veroordeeld zonder dat hij zich heeft mogen verdedigen;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele medio november 2022 een hongerstaking is begonnen, die op heden is
onderbroken;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele al meer dan 295 dagen in volledige isolatie zit en dat hij wordt vastgehouden in
onmenselijke omstandigheden, hetgeen door de Verenigde Naties en Amnesty International als foltering wordt
beschouwd;

Overwegende dat de fysieke en mentale gezondheid van onze landgenoot sterk achteruit gaat;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele op 14 december 2022 door de Iraanse justitie is veroordeeld tot 40 jaar
gevangenisstraf en 74 zweepslagen;

Overwegende dat de familie van Olivier Vandecasteele helemaal kapot is van deze situatie;

Overwegende de burgerlijke mobilisatie ter ondersteuning van Olivier Vandecasteele, met name via een petitie waarbij
meer dan 65.000 handtekeningen werden verzameld;

Overwegende de opschorting door het Grondwettelijk Hof op 8 december 2022, van het wetsontwerp tot instemming
met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake de overbrenging van
veroordeelde personen, gedaan te Brussel op 11 maart 2022, en aangenomen door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers op 20 juli 2022;

Overwegende de op 19 januari 2023 unaniem door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen resolutie voor
de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier Vandecasteele;

*************

De Gemeenteraad van de Stad Brussel vraagt met 41 stemmen :

1. Aan de Belgische federale regering en de Belgische Ambassadeur in Iran om alle mogelijke en beschikbare
diplomatieke procedures aan te wenden om de heer Olivier Vandecasteele met spoed vrij te krijgen;

2. Aan de Belgische federale regering en de Belgische ambassadeur in Iran om ervoor te zorgen en zich ervan te
vergewissen dat de materiële omstandigheden van de gevangenschap van de heer Olivier Vandecasteele worden
verbeterd, en dit met eerbiediging van zijn gezondheid en het internationale recht dat erop betrekking heeft tot zijn
vrijlating.

(g) dhr. Mohamed OURIAGHLI (PS), mevr. Lotte STOOPS (Ecolo-Groen), mevr. Ans PERSOONS (One.brussels),
mevr. Marie NAGY (DéFI), dhr. David WEYTSMAN en mevr. Els AMPE (MR-VLD), dhr. Didier WAUTERS
(CD&V - Les Engagés) en dhr. VANDEN BORRE (NV-A).

Aldus beraadslaagd in zitting van 13/02/2023

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Dirk Leonard (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente,
De Voorzitster,
Liesbet Temmerman (s)

Ref. Farde e-Vergaderingen : 2511526
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Bijlagen:

Ref. Farde e-Vergaderingen : 2511526
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Extrait du Registre des Procès-verbaux des délibérations du Conseil Communal de la Ville de
Bruxelles - séance du lundi 13 février 2023

Uittreksel uit het Notulenboek van beraadslagingen van de Gemeenteraad van de Stad Brussel -
Zitting van maandag 13 februari 2023
Séance publique / Openbare zitting

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr. HELLINGS,
Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr.
PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr. MUTYEBELE, Echevins; Schepenen; M. dhr.
OURIAGHLI, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. ABID, Mme mevr. AMPE, Mme mevr. NAGY, Mme
mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN,
Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr.
BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme
mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI,
Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST, Mme mevr.
MAATI, M. dhr. COULIBALY, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. LEONARD, Secrétaire de la
Ville; Stadssecretaris.

Sauf indication contraire, la décision suivante a été prise à l'unanimité :
Tenzij anders aangegeven werd de volgende beslissing met eenparigheid genomen :

27 (036) Secrétaire - - Assemblées & Gouvernance - (2511526)

(036) Secretaris - - Vergaderingen & Bestuur - (2511526)

Motion commune déposée par plusieurs chefs de groupe du Conseil communal.

Proposition de motion demandant la libération immédiate et inconditionnelle de M. Olivier VANDECASTEELE, détenu en
Iran.
Gezamenlijke motie neergelegd door meerdere fractieleiders van de Gemeenteraad.

Voorstel van motie die oproept tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van dhr. Olivier VANDECASTEELE,
die in Iran wordt vastgehouden.
Entendu l'exposé de la motion et les interventions de différents membres du Conseil sur la motion.- La proposition de
motion obtient 41 voix.- Par conséquent, elle est adoptée.
Gehoord de uiteenzetting van de motie en de tussenkomsten van de verschillende leden van de Gemeenteraad over de
motie.- Het voorstel van motie behaalt 41 stemmen.- Bijgevolg is het aangenomen.

Ainsi délibéré en séance du lundi 13 février 2023
Aldus beraadslaagd in zitting van maandag 13 februari 2023

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Dirk Leonard (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente,
De Voorzitster,
Liesbet Temmerman (s)
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