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Zitting van 16.02.23

#Onderwerp : Motie van de gemeenteraad van Ukkel waarin wordt opgeroepen tot de onmiddellijke
en onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier VANDECASTEELE in Iran, ingediend door Pierrot
Desmet, Aurélie Czekalski, Céline Fremault, Odile Margaux, Véronique Lederman en Bernard
Hayette. #

Openbare zitting

Motie van de gemeenteraad van Ukkel waarin wordt opgeroepen tot de onmiddellijke en
onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier VANDECASTEELE in Iran

Ingediend door : Pierrot Desmet, Aurélie Czekalski, Céline Fremault, Odile Margaux, Véronique
Lederman et Bernard Hayette

 
Gelet op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948;
Gelet op het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966, waarbij Iran partij is;
Gelet op het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing
van 1984;
Gelet op het geheel van beginselen van de Verenigde Naties van 1988 voor de bescherming van alle
personen die onder enigerlei vorm van detentie of gevangenschap verkeren en de standaard minimumregels
van de Verenigde Naties van 2015 voor de behandeling van gevangenen, ook bekend als de Nelson Mandela-
regels;
Overwegende dat Olivier Vandecasteele, een Belgisch onderdaan, sinds 24 februari 2022 in Iran wordt
vastgehouden zonder geldige reden vanwege de Iraanse autoriteiten;
Overwegende dat zijn detentieomstandigheden onmenselijk zijn en zowel zijn geestelijke als lichamelijke
gezondheid, die aanzienlijk verslechtert, aantasten;
Overwegende dat dit een willekeurige arrestatie en zelfs een gedwongen verdwijning is volgens Tlaleng
Mofokeng, speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor het recht van eenieder op het genot van de
hoogst bereikbare standaard van lichamelijke en geestelijke gezondheid, Javaid Rehman, speciale rapporteur
voor de situatie van de mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran, Aua Baldé (voorzitter-rapporteur),
Gabriella Citroni (ondervoorzitter), Luciano Hazan, Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska, werkgroep
gedwongen of onvrijwillige verdwijningen, alsmede Michael Fakhri, speciale rapporteur voor het recht op
voedsel; en dat volgens onze Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib, die namens de
regering sprak, Olivier Vandecasteele onschuldig is en vrijgelaten moet worden.
Overwegende dat de Belgische ambassadeur in 11 maanden tijd, ondanks herhaald aandringen, slechts 7
consulaire bezoeken onder streng toezicht heeft gekregen en dat Olivier Vandecasteele tijdens deze
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ontmoetingen niet de vrijheid heeft om de onderwerpen aan te halen die hij wenst;
Overwegende dat Olivier Vandecasteele de consulaire diensten heeft meegedeeld dat hij buiten medeweten
van de plaatselijke 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 gevoerd, dat hij
voor alle tegen hem ingebrachte beschuldigingen is veroordeeld zonder dat hij zich heeft mogen verdedigen;
Overwegende dat Olivier Vandecasteele half november een hongerstaking is begonnen, die tot op heden is
onderbroken;
Overwegende dat Olivier Vandecasteele nog steeds meer dan 300 dagen in volledige afzondering zit en dat
hij wordt vastgehouden onder onmenselijke omstandigheden, wat door de Verenigde Naties en Amnesty
International als foltering wordt beschouwd;
Overwegende dat Olivier Vandecasteele op 23 januari 2023 werd veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf en
74 zweepslagen;
Overwegende dat het recht op een eerlijk proces, het recht op een humane behandeling en het internationale
recht in deze zaak volledig met de voeten zijn getreden;
Gelet op de resoluties die het Europese parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 19 januari
2023 hebben aangenomen met het oog op de onmiddellijke vrijlating van de heer Olivier Vandecasteele;
Gelet op het verslag van 18 januari 2023 van de onafhankelijke mensenrechtendeskundigen van de VN,
waarin de willekeurige detentie van de heer Olivier Vandecasteele wordt veroordeeld en zijn onmiddellijke
vrijlating wordt geëist;
Gelet op de oproep van 24 januari 2023 aan de Belgische autoriteiten, ondertekend door een zestigtal
professoren recht, advocaten en magistraten;
Gelet op de mobilisatie van burgers ter ondersteuning van Olivier Vandecasteele, met name via een petitie
die meer dan 100.000 handtekeningen heeft verzameld om zijn onmiddellijke vrijlating te eisen;
Gelet op de interpellatie en de tussenkomsten tijdens de gemeenteraden van 24 november en 15 december
2022,
De Gemeenteraad van de gemeente Ukkel :
1. Veroordeelt en betreurt de willekeurige detentie van Olivier Vandecasteele en de omstandigheden
waaronder deze plaatsvindt. Toont zijn steun zichtbaar op een openbaar gebouw en via zijn online
communicatiemiddelen, onder meer door deze motie op de homepage van zijn website te publiceren;
2. Verzoekt de federale regering om :
  a) alle mogelijke diplomatieke procedures toe te passen om Olivier Vandecasteele onverwijld vrij te
krijgen;
  b) langs diplomatieke weg en in afwachting van zijn spoedige vrijlating ervoor te zorgen dat Olivier
Vandecasteele wordt vastgehouden onder omstandigheden die de menselijke waardigheid eerbiedigen.

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
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