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Betreft Vraag Libanon uitlevering 

Geachte  

Het komt veelvuldig voor dat Libanezen naast de Libanese nationaliteit een 
tweede nationaliteit hebben. De combinatie Libanees en Syrisch is hierbij een 
vaak voorkomende variant. 

In Libanon verblijven personen die zowel de Syrische als de Libanese nationaliteit 
hebben. Een aantal van hen heeft altijd, dan wel het grootse deel van hun leven, 
in Syrië gewoond. Na het begin van de oorlog in Syrië in 2011 is een aantal van 
hen naar Libanon vertrokken om op die manier bijvoorbeeld de dienstplicht of de 
reservedienst te ontlopen. Een andere reden is echter ook denkbaar. Deze 
personen stellen nu te worden gezocht door de Syrische autoriteiten vanwege het 
ontduiken van de dienstplicht, het ontduiken van de reservedienst en/of een 
andere reden. 

Er bestaat een uitleveringsverdrag tussen Libanon en Syrië, zo lijkt het, maar het 
is niet duidelijk in welke zaken wel en in welke zaken niet wordt uitgeleverd door 
Libanon aan Syrië. 

Libanon levert geen staatsburgers uit, aldus bronnen, maar onduidelijk is of dit 
ook geldt voor personen met een tweede nationaliteit van een land waarmee 
Libanon een uitleveringsverdrag heeft. 

De vraag is of Libanon een persoon zal uitleveren aan land X op grond van het 
hebben van de nationaliteit van land X van deze person en het uitleveringsverdrag 
tussen Libanon en land X of dat het niet uitleveren van Libanese staatsburgers, 
ongeacht een eventuele tweede nationaliteit, het leidende principe is voor de 
Libanese autoriteiten. 

Het wordt zeer gewaardeerd als deze vraag expliciet kan worden beantwoord voor 
de combinatie Libanon-Syrië. 

Indien u vragen heeft over bovengenoemde aandachtspunten kunt u contact 
opnemen met Team Onderzoek en Expertise Land en Taal. 
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