
Nederland, 5 juli 2022 

 

Geachte Premier, Meneer DeCroo, 

 

Gelukkig dat ik hier kán zitten typen! Vier jaar na de verijdelde aanslag op de 

jaarlijkse grote vergadering van het Iraanse Verzet in Villepinte bij Parijs. Die 

aanslag mislukte dankzij een tip van de Israëlische Mossad. En ik zat, samen 

met circa honderdduizend anderen, in die hal…  

De schrik was enorm toen ik zondag 1 juli 2018 terug thuis kwam. Want toén 

vernam ik aan welk gevaar ik was ontsnapt. Gelukkig heeft België een goed 

Justitieel apparaat, waardoor Asadollah Assadi en zijn kompanen al snel vast 

kwamen te zitten, en de vervolging werd ingesteld. 

En vorig jaar in februari kwam vanuit het Paleis van Justitie in Antwerpen het 

keiharde en terechte vonnis voor de vier boeven: 20 jaar voor Assadi, de 

initiator, 18 jaar voor het echtpaar dat de bom vervoerde naar Villepinte, en 17 

jaar voor de uitkijker, Arefani. Wij waren erg opgelucht. 

Maar nu is er van die vreugde niets meer over, want een ambtenaar van uw 

Ministerie is naar de Iraanse ambassadeur gegaan om een deal te ondertekenen 

voor gevangenenruil. Teheran wil Assadi terug om, zoals het dan heet, zijn straf 

in eigen land uit te zitten. En dan krijgt België zijn gijzelaar terug. 

Denkt u echt, meneer DeCroo, dat Assadi daar de gevangenis in gaat? Dat is 

erg naïef: Assadi wordt daar als held ontvangen. Hij heeft die aanslag op de 

vergadering in Villepinte gepland in opdracht van zijn regering! Hij kon 

makkelijk op en neer vliegen vanuit Wenen, waar hij diplomaat was aan de 

Iraanse ambassade in Oostenrijk, naar Teheran, waar hij de bom en de 

ontsteking ophaalde en meenam naar Europa in zijn diplomatenkoffer, in het 

passagiersvliegtuig. Dat lukte allemaal, en daarvoor zal hij worden geprezen.  

Wanneer België Assadollah Assadi teruggeeft aan Iran, zet u als Staat de deur 

wagenwijd open voor het plannen van nieuwe aanslagen op Europese bodem.  

Ik verzoek u met klem, Assadi niet terug te sturen naar Iran. Laat België pal 

staan in de strijd tegen terrorisme.  

Met vriendelijke groet uit Nederland,  

Bep Welleweerd – van Eck 

 


