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human rights workers who volunteer to assist the Ziada family in their pursuit for justice. 

Persbericht 
 

Rechtbank Den Haag behandelt zaak familie Ziada tegen 
Israëlische generaals voor oorlogsmisdaden in Gaza 

Den Haag, 9 September, 2019  

 
Op dinsdag 17 september houdt de rechtbank Den Haag een hoorzitting over de ontvankelijkheid              
van de zaak die door de Nederlandse burger Ismail Ziada is aangespannen tegen de voormalige               
stafchef van het Israëlische leger (IDF) Benny Gantz, en voormalig commandant van de IDF              
Luchtmacht Amir Eshel, voor het bombardement op het huis van de familie Ziada in Gaza. De aanval                 
had de dood tot gevolg van zes leden van de directe familie van de heer Ziada. 
 
De heer Ziada, die van Palestijnse afkomst is, stelt dat hij geen toegang heeft tot het recht in Israël                   
vanwege de discriminerende praktijken waarmee Palestijnen die aansprakelijkheid eisen voor          
oorlogsmisdaden, worden geconfronteerd. De rechtszaak volgt de Nederlandse wet die het beginsel            
van universele jurisdictie hanteert in civiele procedures voor hen die anders geen toegang tot het               
recht kunnen krijgen.  
 
Het is de eerste keer dat een Palestijn gebruik maakt van een civielrechtelijke procedure op basis van                 
het beginsel van universele jurisdictie. De heer Ziada wordt vertegenwoordigd door Liesbeth            
Zegveld, een prominente mensenrechtenadvocaat uit Amsterdam. 
 
Het bombardement op het Ziada familiehuis in het vluchtelingenkamp Bureij in Gaza vond plaats op               
20 juli 2014. Het was een gerichte Israëlische aanval die de dood tot gevolg had van de 70-jarige                  
moeder van Ismail Ziada, zijn drie broers, zijn schoonzus, een 12-jarig neefje en een bezoekende               
vriend. De heer Ziada stelt dat de aanval op zijn ouderlijk huis een schending van het internationale                 
humanitaire recht is en een grove schending oplevert van internationaal erkende           
mensenrechtenbeginselen. 
 
Tijdens de Israëlische aanvallen op Gaza in 2014 werden ongeveer 2000 Palestijnen, onder wie 500               
kinderen, gedood. De Israëlische militaire operatie, met de codenaam 'Protective Edge', was een             
wijdverbreide en systematische aanval op burgerdoelen waarbij een grote meerderheid van de            
slachtoffers burgers (niet-strijders) waren. 
 
Gantz en Eshel beroepen zich voor de Nederlandse rechtbank op hun immuniteit en stellen dat de                
heer Ziada zijn vordering had moeten indienen bij een Israëlische rechtbank. De heer Gantz noch de                
heer Eshel zullen naar verwachting op de dag van de hoorzitting aanwezig zijn. Ze worden               
vertegenwoordigd door de advocatenkantoren Florent en Jahea Raymakers. Na zijn pensionering           
richtte de heer Gantz een nieuwe politieke partij "Hosen Le Yisrael" (Israel Resilience Party) op. Op                
de dag van de hoorzitting worden in Israel verkiezingen gehouden, waarbij de heer Gantz het               
opneemt tegen Benjamin Netanyahu. 
 

Meer informatie over de zaak is beschikbaar via deze link 
De juridische documenten zijn beschikbaar via deze link 

Volg deze link om aan de campagne te doneren link 
 

https://palestinejusticecampaign.wordpress.com/ 
 

https://palestinejusticecampaign.wordpress.com/
http://www.nuhanovicfoundation.org/en/ziada-case/
https://www.gofundme.com/palestine-justice-campaign
https://palestinejusticecampaign.wordpress.com/


 

___________________________________________ 

 
Praktische informatie 

 
Neem voor meer informatie contact op met de woordvoerder van de Palestine Justice Campaign per               
e-mail op palestinejusticecampaign@gmail.com of telefonisch op +31 6 1989 5090. 
 
De hoorzitting begint om 09:30 uur (CEST) op dinsdag 17 september bij de rechtbank Den Haag, Prins                 
Clauslaan 60, en bevindt zich op loopafstand van het Centraal Station. 
 
Een identiteitsbewijs is nodig om toegang te krijgen tot de rechtbank. Houd er rekening mee dat u                 
30-40 minuten van tevoren bij de rechtbank bent, omdat het tijd kan kosten om toegang tot de                 
rechtbank te krijgen. 
 
De zitting zal gehouden worden in het Nederlands, met simultaanvertaling naar het Engels.  
 
 
 
 
 
 

 

 


