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Van Velzen bij historisch proces tegen chemicaliënhandelaar  
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Tweede-Kamerlid Krista van Velzen van de SP is door het Halabja Comité Nederland 
uitgenodigd om de rechtszaak bij te wonen tegen Frans van Anraat. Vrijdag begint het proces 
tegen de Nederlandse chemicaliënhandelaar die is aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan 
volkerenmoord.  

Van Velzen: �Het is vandaag 17 jaar geleden dat het regime van Saddam Hussein een 
mosterdgasaanval uitvoerde op de bevolking van Halabja. Ongeveer 5000 mensen vonden op 

verschrikkelijke wijze de dood. Hier was niet alleen Saddam Hussein verantwoordelijk voor, de 

leveranciers van de ingrediënten voor het mosterdgas zijn medeverantwoordelijk. Vandaag wachten de 

nabestaanden en slachtoffers nog steeds op gerechtheid. Ik ben verheugd dat de hoofdverdachte van de 

aanvoer van grondstoffen vrijdag voor de rechter staat.� 

Van Velzen heeft in de Tweede Kamer langdurig aangedrongen op vervolging van Van Anraat. Ook 

wilde zij opheldering over de tegenwerking die het ministerie van Justitie ondervond van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken. Van Anraat heeft bij zijn terugkeer uit Irak, waar hij zat ondergedoken om 

aan Amerikaanse vervolging te ontkomen, op een schuiladres van de AIVD gezeten. En dat terwijl het 

Openbaar Ministerie juist probeerde om hem voor de rechter krijgt. De beide ministers weigeren om in 

de openbaarheid hierover verantwoording af te leggen.  

Het Halabja Comité organiseert voor de deuren van de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam een 

manifestatie en herdenking van de gifgasaanval van Saddam Hoessein op de Koerdische bevolking van 

Halabja.  

Meer informatie:  
Krista van Velzen: 06-18305866  

Halabja Comité Nederland, woordvoerder Amir Khadir: 06-47812652  

De pro forma zitting begint aanstaande vrijdag om 9.30 bij de Rotterdamse rechtbank op het 

Wilhelminaplein in Rotterdam 

 


