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Inleiding 

Dit ambtsbericht is opgesteld aan de hand van de vragen in de Terms of Reference 

(ToR) van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 15 augustus 2022. Deze ToR 

is tezamen met het ambtsbericht gepubliceerd op de website van de rijksoverheid. 

 

In dit kort thematisch ambtsbericht wordt ingegaan op wet- en regelgeving en 

praktijk in Libanon ten aanzien van het uitleveren van personen met een dubbele 

nationaliteit, voor zover dit van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen en 

voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen asielzoekers. Het 

ambtsbericht richt zich met name op de uitlevering door Libanon aan Syrië van 

personen met zowel de Libanese als de Syrische nationaliteit. Het ambtsbericht 

betreft een feitelijke, neutrale en objectieve weergave van de bevindingen. Het is 

geen beleidsstuk en geeft niet de visie van de regering of het beleid jegens een land 

of regio weer. Het bevat geen conclusies ten aanzien van het vreemdelingenbeleid. 

Dit ambtsbericht is opgesteld aan de hand van vertrouwelijke en openbare bronnen 

waarbij gebruik is gemaakt van zorgvuldig geselecteerde, geanalyseerde en 

gecontroleerde informatie.  

 

Bij de opstelling is onder meer gebruik gemaakt van wetteksten, verdragsteksten en 

berichtgeving in de media. De geraadpleegde openbare bronnen zijn opgenomen in 

hoofdstuk drie van dit ambtsbericht. De vertrouwelijke bronnen zijn in het 

voetnotenapparaat aangemerkt als ‘vertrouwelijke bron’ en voorzien van een datum.  

 

Hoofdstuk 1 bevat een beknopt overzicht van de Libanese wet- en regelgeving die 

ziet op uitlevering, en van door Libanon geratificeerde bilaterale en multilaterale 

verdragen die bepalingen bevatten over uitlevering. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan 

op de praktijk van uitlevering van personen met dubbele nationaliteit tussen Libanon 

en Syrië, en tussen Libanon en andere landen. 
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1 Het uitleveringsrecht in Libanon 

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de Libanese wet- en regelgeving die ziet 

op uitlevering, en van door Libanon geratificeerde bilaterale en multilaterale 

verdragen die bepalingen bevatten over uitlevering. 

 

1.1 Wetboek van Strafrecht 

 

In het Libanese rechtssysteem zijn de wettelijke bepalingen die zien op uitlevering 

opgenomen in de artikelen 30 tot en met 36 van het Wetboek van Strafrecht 

(hierna: WvS).1 

1.1.1 Hiërarchie van wetgeving 

Artikel 30 WvS bepaalt dat uitlevering enkel plaatsvindt op grond van de bepalingen 

van het WvS of op grond van een wettelijk bindend internationaal verdrag.2 

 

In artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering3 is opgenomen dat de 

Libanese rechter de beginselen van de hiërarchie van wetgeving respecteert. 

Wanneer bepalingen van door Libanon bekrachtigde internationale verdragen strijdig 

zijn met het Libanese nationale recht, hebben de internationale verdragen 

voorrang.4 

1.1.2 Uitlevering van personen met de Libanese nationaliteit 

Uit artikel 32 WvS volgt dat Libanon geen Libanese onderdanen uitlevert.5 

 

Ingevolge artikel 20 WvS heeft de Libanese rechter rechtsmacht over feiten die 

binnen of buiten Libanon zijn gepleegd door Libanese onderdanen, mits de feiten 

strafbaar zijn onder het Libanese recht. Dit geldt ook wanneer de verdachte pas na 

het misdrijf de Libanese nationaliteit verkrijgt, of wanneer de verdachte die 

nationaliteit na het misdrijf verliest.6 

1.1.3 Uitlevering van personen met dubbele nationaliteit 

Het WvS bevat geen specifieke bepalingen die zien op de omstandigheid dat de in 

een uitleveringsprocedure opgeëiste persoon zowel de Libanese nationaliteit als de 

nationaliteit van de verzoekende staat bezit.7  

 
1 United Nations Special Tribunal for Lebanon (STL), Lebanese Criminal Code; Selected articles; STL official 

translation (version September 2015), www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/legal-documents/relevant-

lebanese-law/CHATC-150903-2_OAR_T_EN.pdf; Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
2 STL, Lebanese Criminal Code; Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
3 Engelstalige term: Code of Civil Procedure. 
4 STL, The New Code of Civil Procedure; Selected articles; STL official translation, www.stl-

tsl.org/sites/default/files/documents/legal-documents/relevant-lebanese-

law/20130412_Selecvted_Articles_of_the_Lebanese_Code_of_Civil_Procedure_EN_1.pdf; United Nations 

Conference of the States Parties (COSP), Review of the implementation of the United Nations Convention against 

Corruption; Executive summary: Lebanon (CAC/COSP/IRG/2015/CRP.21), pagina 2, 30 oktober 2015; 

Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
5 STL, Lebanese Criminal Code; COSP, CAC/COSP/IRG/2015/CRP.21, pagina 9, 30 oktober 2015; Vertrouwelijke 

bron, 19 december 2022 en 18 januari 2023. 
6 STL, Lebanese Criminal Code; COSP, CAC/COSP/IRG/2015/ CRP.21, pagina 6, 30 oktober 2015; Vertrouwelijke 

bron, 19 december 2022. 
7 STL, Lebanese Criminal Code; Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 

http://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/legal-documents/relevant-lebanese-law/CHATC-150903-2_OAR_T_EN.pdf
http://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/legal-documents/relevant-lebanese-law/CHATC-150903-2_OAR_T_EN.pdf
http://www.stl-tsl.org/
http://www.stl-tsl.org/
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1.1.4 Weigeringsgronden 

In artikel 34 WvS zijn weigeringsgronden voor verzoeken om uitlevering 

opgenomen. Uitlevering wordt ingevolge artikel 34 onder meer geweigerd indien: 

 

- om uitlevering wordt verzocht in verband met een politiek misdrijf, of indien 

de uitlevering een politiek doel lijkt te dienen; 

- de strafmaat die naar het recht van de verzoekende staat kan worden 

opgelegd in strijd is met de maatschappelijke orde.8 

 

Artikelen 196 en 197 WvS bepalen dat onder ‘politieke misdrijven’, misdrijven 

dienen te worden verstaan die met een politiek motief gepleegd zijn. De ernstigste 

misdrijven, waaronder moord, ernstige mishandeling en brandstichting, worden niet 

als ‘politiek’ gezien.9 

 

Onder de term ‘in strijd met de maatschappelijke orde’ wordt onder meer verstaan 

dat de uitlevering wordt geweigerd indien er een reëel risico bestaat dat de 

opgeëiste persoon in de verzoekende staat een discriminatoire of onmenselijke 

bestraffing wacht.10 

 

1.2 Overige nationale wettelijke bepalingen 

 

In de Wet op verdovende middelen, psychotrope stoffen en precursoren van 1998 is 

opgenomen dat de artikelen 30 tot en met 36 WvS ook van toepassing zijn op 

uitleveringsverzoeken wegens verdenking van een feit dat op grond van deze wet 

strafbaar is. 

 

Daarnaast kent de wet enkele aanvullende bepalingen die zien op uitlevering. Zo 

schrijft artikel 226 voor dat uitlevering wordt geweigerd wanneer er ernstige 

redenen zijn om te veronderstellen dat de opgeëiste persoon wordt vervolgd 

vanwege zijn of haar ras, nationaliteit of politieke of religieuze overtuiging.  

 

In artikel 227 van de wet is opgenomen dat de Libanese autoriteiten de vervolging 

ter hand nemen van personen wier uitlevering wordt geweigerd omdat zij de 

Libanese nationaliteit bezitten of zich ten tijde van het vermeende plegen van het 

misdrijf in Libanon bevonden.11 

 

1.3 Verdrag inzake justitiële samenwerking tussen Libanon en Syrië 

 

Libanon en Syrië tekenden op 25 februari 1951 een Verdrag inzake justitiële 

samenwerking.12 Op 27 oktober 1951 bekrachtigde het Libanese parlement het 

verdrag. Het verdrag bevat bepalingen die zien op uitlevering.13 

1.3.1 Gronden voor uitlevering 

In het verdrag is opgenomen dat uitlevering kan plaatsvinden wanneer er sprake is 

van dubbele strafbaarheid: het feit waarvan de opgeëiste persoon verdacht wordt 

dient naar zowel Libanees als Syrisch recht strafbaar te zijn. Uitlevering vindt enkel 

 
8 STL, Lebanese Criminal Code. 
9 STL, Lebanese Criminal Code; COSP, CAC/COSP/IRG/2015/ CRP.21, pagina 9, 30 oktober 2015. 
10 COSP, CAC/COSP/IRG/2015/ CRP.21, pagina 9, 30 oktober 2015; Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
11 Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
12 Engelstalige term: Judicial Agreement between the Lebanese Republic and the Syrian Arab Republic. Een 

onofficiële vertaling van het verdrag is vindbaar op: www.syrleb.org/SD08/msf/1507895519_.pdf.  
13 Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 

http://www.syrleb.org/
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plaats wanneer de strafmaat voor het misdrijf waarvoor uitlevering wordt gevraagd, 

naar het recht van de verzoekende staat een gevangenisstraf voor de duur van ten 

minste een jaar is.14 

1.3.2 Weigeringsgronden 

In het verdrag zijn ook weigeringsgronden voor verzoeken om uitlevering 

opgenomen.  

 

Zo bepaalt artikel 3, lid 1, dat het verzoek om uitlevering kan worden geweigerd 

wanneer de opgeëiste persoon ten tijde van het plegen van het feit waarvan hij 

wordt verdacht de nationaliteit van de aangezochte staat bezat. In dat geval rust op 

de aangezochte staat de verplichting de strafrechtelijke vervolging ter hand te 

nemen.15  

 

Daarnaast bepaalt het verdrag onder meer dat uitlevering wordt geweigerd wanneer 

om uitlevering wordt verzocht in verband met een misdrijf dat politiek van aard is. 

Militaire misdrijven en misdrijven gericht tegen de staatshoofden zijn niet politiek 

van aard, zo stipuleert het verdrag.16 

1.3.3 Uitlevering van personen met dubbele nationaliteit 

Het verdrag bevat geen specifieke bepalingen die zien op de omstandigheid dat de 

opgeëiste persoon zowel de Libanese als de Syrische nationaliteit bezit.17 Wel 

bepaalt artikel 3, lid 1, dat het verzoek om uitlevering kan worden geweigerd 

wanneer de opgeëiste persoon ten tijde van het plegen van het feit waarvan hij 

wordt verdacht de nationaliteit van de aangezochte staat bezat.18 

 

1.4 Overeenkomst van Riyad inzake justitiële samenwerking tussen Arabische 

staten 

 

Twintig Arabische landen ondertekenden op 6 april 1983 de Overeenkomst van 

Riyad inzake justitiële samenwerking tussen Arabische staten.19 De overeenkomst 

bevat bepalingen die zien op uitlevering. Syrië en Libanon hebben beide de 

overeenkomst geratificeerd.20 

 

Wanneer bepalingen van het verdrag inzake justitiële samenwerking tussen Libanon 

en Syrië van 1951 strijdig zijn met de overeenkomst van Riyad van 1983, heeft die 

laatste overeenkomst voorrang.21 

1.4.1 Gronden voor uitlevering 

In artikel 38 is opgenomen dat elke staat die partij is bij de overeenkomst 

desgevraagd een persoon uitlevert die zich op zijn grondgebied bevindt, en die in 

staat van beschuldiging is gesteld van een misdrijf door een andere staat die partij 

 
14 Judicial Agreement between the Lebanese Republic and the Syrian Arab Republic (Informal translation), artikel 2; 

Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
15 Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
16 Judicial Agreement between the Lebanese Republic and the Syrian Arab Republic (Informal translation), artikel 4; 

Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
17 Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
18 Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
19 Engelstalige term: Riyadh Arab Agreement for Judicial Cooperation. Een onofficiële vertaling van de overeenkomst 

is vindbaar op: www.refworld.org/docid/3ae6b38d8.html. 
20 Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
21 Vertrouwelijke bron, 18 januari 2023. 

http://www.refworld.org/
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is bij de overeenkomst.22 De overeenkomst bevat niet het vereiste van dubbele 

strafbaarheid.23  

1.4.2 Weigeringsgronden 

In artikel 41 van de overeenkomst zijn weigeringsgronden voor verzoeken om 

uitlevering opgenomen. Uitlevering wordt onder meer geweigerd wanneer om 

uitlevering wordt verzocht in verband met een politiek misdrijf of wanneer het feit 

waarvoor om uitlevering wordt verzocht zich beperkt tot de schending van militaire 

plichten.24 Geweldsmisdrijven gericht tegen staatshoofden, hun familie en hun 

plaatsvervangers zijn niet politiek van aard, zo stipuleert artikel 41. Ook moord 

wordt niet als ‘politiek’ gezien.25 

1.4.3 Uitlevering van personen met de nationaliteit van de aangezochte staat 

Artikel 39 van de overeenkomst bepaalt dat elke staat die partij is bij de 

overeenkomst de uitlevering van zijn onderdanen mag weigeren.26 

1.4.4 Uitlevering van personen met dubbele nationaliteit 

De overeenkomst bevat geen specifieke bepalingen die zien op de omstandigheid 

dat de in een uitleveringsprocedure opgeëiste persoon zowel de nationaliteit van de 

aangezochte staat als de nationaliteit van de verzoekende staat bezit.27 

 

1.5 Overige internationale verdragen 

 

Libanon is partij bij twintig internationale verdragen die bepalingen over uitlevering 

bevatten.28 Het enige internationale verdrag waarin specifieke bepalingen zijn 

opgenomen over de uitlevering van personen die zowel de nationaliteit van de 

verzoekende als de aangezochte staat hebben, is het uitleveringsverdrag met 

Australië. Dit verdrag maakt het mogelijk dat personen met dubbele nationaliteit op 

verzoek van Libanon door Australië aan Libanon worden uitgeleverd – met de 

mogelijkheid tot wederkerigheid van Libanese zijde.29 Er zijn geen gevallen bekend 

van de uitlevering door Libanon aan Australië van een persoon met dubbele 

nationaliteit. 

 

1.6 Uitleveringsprocedure 

 

Het uitleveringsverzoek wordt ontvangen door het ministerie van Buitenlandse 

Zaken, en doorgezonden naar het parket van de procureur-generaal bij het Hof van 

Cassatie. Deze onderzoekt het uitleveringsverzoek en brengt een, positief of 

negatief, gemotiveerd advies uit. Het uitleveringsverzoek, onderliggende dossier en 

advies worden voorgelegd aan de minister van Justitie. Deze brengt op basis van het 

dossier een eigen advies uit, en legt dit voor aan de ministerraad. De ministerraad 

neemt de uiteindelijke beslissing om wel of niet uit te leveren. Een besluit tot 

uitlevering moet vervolgens worden ondertekend door de President. Het is echter 

ook voorgekomen dat de President zelfstandig uitlevering heeft goedgekeurd zonder 

 
22 Riyadh Arab Agreement for Judicial Cooperation; Article 38; Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
23 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Groenboek over de onderlinge aanpassing, wederzijdse erkenning 

en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties in de Europese Unie (COM[2004]334), pagina 40, 30 april 

2004.  
24 Riyadh Arab Agreement for Judicial Cooperation; Article 41; Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
25 Riyadh Arab Agreement for Judicial Cooperation; Article 41. 
26 Riyadh Arab Agreement for Judicial Cooperation; Article 39; Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
27 Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
28 COSP, CAC/COSP/IRG/2015/CRP.21, pagina 8, 30 oktober 2015; Vertrouwelijke bron, 19 december 2022. 
29 Vertrouwelijke bron, 19 december 2022 en 18 januari 2023. 
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voorafgaande beslissing van de ministerraad, na raadpleging van de 

uitleveringscommissie die de procureur-generaal bijstaat in de beoordeling van 

uitleveringsverzoeken. De opgeëiste persoon kan tegen een uitleveringsbesluit 

beroep indienen bij het hoogste administratieve rechtsorgaan, de Council of State.30 

 

 
30 Vertrouwelijke bron, 19 december 2022.  
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2 De uitleveringspraktijk in Libanon 

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de praktijk van uitlevering van personen 

met dubbele nationaliteit tussen Libanon en Syrië, en tussen Libanon en andere 

landen. 

 

2.1 Uitlevering van personen met dubbele nationaliteit 

 

Uit de hierboven weergegeven juridische context vloeit voort dat Libanon geen 

Libanese onderdanen uitlevert. Dit volgt uit de nationale wetgeving. Geen van de bi- 

of multilaterale verdragen waarbij Libanon partij is, schrijft voor dat Libanon wel 

Libanese onderdanen moet uitleveren. Deze rechtspraktijk geldt ook wanneer de 

opgeëiste persoon zowel de Libanese als een andere nationaliteit bezit.31 

 

Er zijn dan ook, met uitzondering van de hieronder in paragraaf 2.1.2 genoemde 

zaak, geen concrete gevallen bekend van de uitlevering door Libanon van personen 

met zowel de Libanese nationaliteit als de nationaliteit van de verzoekende staat. 

2.1.1 Uitlevering tussen Libanon en Syrië 

Verschillende vertrouwelijke bronnen gaven aan dat er sinds het begin van het 

conflict in Syrië in 2011 geen gevallen bekend zijn van de uitlevering door Libanon 

aan Syrië van personen die zowel de Libanese als de Syrische nationaliteit hebben.32 

Een van de bronnen baseerde zich hierbij onder meer op raadpleging van de 

Lebanon Official Gazette,33 waarin alle besluiten in uitleveringsprocedures worden 

geregistreerd. Daarin waren geen uitleveringsverzoeken sinds 2011 te vinden voor 

personen met de Syrische en Libanese nationaliteit.34 

 

Volgens drie van de vertrouwelijke bronnen kon het niet worden uitgesloten dat het 

bij uitzondering is voorgekomen dat Syriërs buiten officiële uitleveringsprocedures 

vanuit Libanon zijn overgebracht naar Syrië, bijvoorbeeld door Hezbollah. Dit betrof 

echter onbevestigde en anekdotische informatie, waaraan de bronnen niet een meer 

concrete invulling konden geven. Er zijn geen aanwijzingen dat personen die zowel 

de Syrische als de Libanese nationaliteit hadden bij mogelijke voorvallen betrokken 

waren.35 

2.1.2 Uitlevering tussen Libanon en andere landen 

In 2019 leverde Libanon een persoon genaamd Ali Salameh uit aan de Verenigde 

Staten. Salameh had zowel de Libanese als de Amerikaanse nationaliteit.36 Volgens 

een vertrouwelijke bron is dit het enig bekende voorbeeld waarbij de Libanese 

autoriteiten instemden met de uitlevering van een persoon die zowel de Libanese 

nationaliteit had als de nationaliteit van de verzoekende staat. Libanon zou in dit 

 
31 Vertrouwelijke bron, 19 december 2022 en 18 januari 2023. 
32 Vertrouwelijke bron, 20 oktober 2022; Vertrouwelijke bron, 31 oktober 2022; Vertrouwelijke bron, 9 november 

2022; Vertrouwelijke bron, 19 december 2022 en 18 januari 2023. 
33 De Official Gazette is vergelijkbaar met de Nederlandse Staatscourant.  
34 Vertrouwelijke bron, 18 januari 2023. 
35 Vertrouwelijke bron, 20 oktober 2022; Vertrouwelijke bron, 9 november 2022; Vertrouwelijke bron, 19 december 

2022. 
36 Arab News, Lebanon’s justice minister tells Arab News Japan no extradition request received for Ghosn, 2 januari 

2020; Le Commerce du Levant, Trial, extradition, red notice, arrest… What risks does Carlos Ghosn face in 

Lebanon?, 8 januari 2020; International Bar Association, The rule against the extradition of nationals: overview 

and perspectives, www.ibanet.org/article/22AF1681-37AO-487A-A660-3ACA329388540, geraadpleegd op 24 

januari 2023; Vertrouwelijke bron, 19 december 2022 en 18 januari 2023. 

http://www.ibanet.org/
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geval hebben toegegeven aan Amerikaanse druk, en in het kader van het behoud 

van de goede betrekkingen tussen beide landen de uitlevering hebben toegestaan. 

Het betrof een uitzondering op staand beleid om geen Libanese onderdanen uit te 

leveren.37 Twee juristen die zijn verbonden aan de International Bar Association 

(IBA) bevestigden in een op de website van de IBA gepubliceerd artikel dat deze 

uitlevering door Libanon van een persoon met de Libanese nationaliteit ‘zonder 

precedent’ was.38 

 

 
37 Vertrouwelijke bron, 19 december 2022 en 18 januari 2023. 
38 International Bar Association, The rule against the extradition of nationals: overview and perspectives, 

geraadpleegd op 24 januari 2023. 



 

Kort thematisch ambtsbericht Libanon: uitlevering | Februari 2023 

 

 
Pagina 12 van 12  
 

3 Bijlagen 

3.1 Geraadpleegde wetten en verdragen 

 

• Lebanese Criminal Code; Selected articles; STL official translation (version 

September 2015), vindplaats: www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/legal-

documents/relevant-lebanese-law/CHATC-150903-2_OAR_T_EN.pdf  

• The New Code of Civil Procedure; Selected articles; STL official translation, 

vindplaats: www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/legal-documents/relevant-

lebanese-

law/20130412_Selecvted_Articles_of_the_Lebanese_Code_of_Civil_Procedure_EN_1

.pdf 

• Judicial Agreement between the Lebanese Republic and the Syrian Arab Republic, 

vindplaats: https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507895519_.pdf  

• Riyadh Arab Agreement for Judicial Cooperation, vindplaats: 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b38d8.html  

 

3.2 Geraadpleegde nieuwsberichten en rapporten 

 

• Arab News, Lebanon’s justice minister tells Arab News Japan no extradition request 

received for Ghosn, 2 januari 2020 

• Commissie van de Europese Gemeenschappen, Groenboek over de onderlinge 

aanpassing, wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties 

in de Europese Unie (COM[2004]334), 30 april 2004 

• International Bar Association, The rule against the extradition of nationals: overview 

and perspectives, vindplaats: https://www.ibanet.org/article/22AF1681-37A0-487A-

A660-3ACA32938540  
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3.3 Gebruikte afkortingen 
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• WvS – Wetboek van Strafrecht 

 

http://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/legal-documents/relevant-lebanese-law/CHATC-150903-2_OAR_T_EN.pdf
http://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/legal-documents/relevant-lebanese-law/CHATC-150903-2_OAR_T_EN.pdf
http://www.stl-tsl.org/
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507895519_.pdf
https://www.refworld.org/docid/3ae6b38d8.html
https://www.ibanet.org/article/22AF1681-37A0-487A-A660-3ACA32938540
https://www.ibanet.org/article/22AF1681-37A0-487A-A660-3ACA32938540

