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Mensenrechtenhof veroordeelt België voor 
detentie volwassen asielzoekster 
 
Eind vorig jaar veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België 
voor de zoveelste maal voor de detentie van een asielzoeker in het gesloten centrum 
127bis. Nieuw is dat het, in tegenstelling tot eerdere zaken, om een volwassen 
asielzoekster zonder kinderen ging. Het arrest heeft dan ook belangrijke gevolgen voor 
de behandeling van (bepaalde) volwassen asielzoekers. 
 
Stijn Smet 
 

a afwijzing van haar asielaanvraag in Nederland verhuisde mevrouw Yoh-Ekale 
Mwanje, afkomstig uit Kameroen, naar België. Toen de Belgische autoriteiten lucht 
kregen van de afwijzing van haar asielaanvraag in Nederland werd ze geconfronteerd 

met een bevel om het land te verlaten. Met het oog op haar uitwijzing werd ze vier maanden 
vastgehouden in het gesloten centrum 127bis. Tijdens die periode trachtte ze herhaaldelijk 
om haar verblijf te regulariseren, maar zonder succes. 
Omdat ze aan een gevorderde vorm van AIDS lijdt, verzocht ze daarop een verblijf om 
medische redenen. Ze had immers nood aan een specifiek type van antiretrovirale medicatie, 
dat slechts zeer beperkt beschikbaar is in Kameroen. Ook dat verzoek werd echter 
afgewezen. 
Voor het EHRM klaagde mevrouw Yoh-Ekale Mwanje over een schending van artikel 3 
(verbod van foltering), artikel 5 (recht op vrijheid en veiligheid) en artikel 13 EVRM (recht op 
een daadwerkelijk rechtsmiddel). 

Oproep tot herziening vaste rechtspraak 
Een eerste opmerkelijk element in het besproken arrest is dat de Kamer die het geveld heeft 
de zaak heeft aangegrepen om een oproep te doen tot herziening van vaste rechtspraak van 
de Grote Kamer uit N. t. Het Verenigd Koninkrijk (EHRM, 27 mei 2008). De Grote Kamer had 
in N. geoordeeld dat uitvoering van de geplande uitwijzing van een uitgeprocedeerde 
asielzoekster die leed aan AIDS en die een verslechtering van haar medische toestand en 
een aanzienlijke verkorting van haar levensduur zou kennen in haar land van oorsprong, op 
zich geen schending zou inhouden van artikel 3. 
Slechts in één zaak, D. t. Het Verenigd Koninkrijk (EHRM, 2 mei 1997), heeft het Hof ooit 
besloten tot een schending van artikel 3 in dergelijke omstandigheden, maar enkel omdat de 
verzoeker zich in het ultiem stadium van zijn ziekte - eveneens AIDS - bevond en geen familie 
had die zich over hem kon ontfermen in zijn land van oorsprong, waardoor hij veroordeeld 
was om er alleen en snel na zijn aankomst te sterven. 
Omdat mevrouw Yoh-Ekale Mwanje zich niet in het ultiem stadium van haar ziekte bevond, 
oordeelde de Kamer in het besproken arrest, met toepassing van de test uit N., dat haar 
artikel 3 rechten niet geschonden waren. Zes van de zeven rechters uitten in een concurring 
opinion echter hun twijfels bij de test uit N., die ze enkel hadden toegepast uit respect voor de 
vaste en duidelijke rechtspraak van de Grote Kamer. De zes rechters stelden dat ze de 
strenge test - ‘être quasi-mourant’ - moeilijk verzoenbaar achtten met het absoluut karakter 
van artikel 3, en spraken de hoop uit dat de Grote Kamer in de toekomst haar rechtspraak op 
dit punt zou herzien. Zo’n concurring opinion van zes van de zeven rechters in een 
Kamerarrest is zeer uitzonderlijk en kan enkel gezien worden als een oproep tot en eerste 
stap in de richting van afzwakking van de test uit N. 

Behandeling van asielzoekers met ernstige ziektes 
Een tweede opmerkelijk element in het besproken arrest is dat België er voor de eerste maal 
in veroordeeld wordt voor een schending van artikel 3 EVRM voor detentie van een 
volwassene in centrum 127bis. De vaststelling van deze veroordeling was echter nauw 
verbonden met de gezondheidstoestand van mevrouw Yoh-Ekale Mwanje, wat de impact van 
dit onderdeel van het arrest op detentie van volwassen asielzoekers in gesloten centra 
beperkt tot diegenen die lijden aan ernstige ziektes. Het Hof besloot immers enkel tot een 
schending na de cumulatieve vaststelling dat verzoeksters gezondheidstoestand verergert 
was in het gesloten asielcentrum en dat de Belgische staat tekortgeschoten was in haar 
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positieve verplichting om de nodige medische zorgen te verschaffen. Zo hadden de 
autoriteiten bijvoorbeeld meer dan twee maanden gewacht alvorens de gezondheidstoestand 
van de verzoekster te onderzoeken. 
Het arrest verleent asielzoekers met ernstige ziektes die in een gesloten centrum verblijven 
dus het recht om zo spoedig mogelijk een medisch onderzoek te ondergaan en de nodige 
medische zorgen te krijgen. 

Alternatieven voor detentie 
Een laatste opmerkelijk element in het arrest is dat België er voor de eerste maal in wordt 
veroordeeld voor een schending van artikel 5 § 1 f EVRM (detentie van een persoon 
waartegen een uitwijzingsprocedure hangende is) omwille van detentie in een gesloten 
centrum van een volwassen asielzoeker zonder kinderen. 
Het Hof gaf eerst wel toe dat de nationale wettelijke termijnen nageleefd waren (artikel 7 van 
de vreemdelingenwet laat detentie met het oog op uitwijzing toe voor een periode van 
maximum vijf maanden), maar stelde vervolgens niettemin een schending van artikel 5 vast 
omdat België geen alternatieve, minder ingrijpende maatregelen had overwogen. Het Hof 
wees daarbij op het feit dat verzoeksters identiteit gekend was, dat ze op een vast adres 
verbleef, dat ze zich steeds tijdig had aangeboden bij de relevante instellingen, dat ze 
meerdere pogingen ondernomen had om haar verblijf te regulariseren en dat ze aan AIDS 
lijdt. 
Uit het arrest valt niet af te leiden of deze elementen er samen voor zorgden dat alternatieven 
voor detentie in een gesloten centrum overwogen moesten worden of dat deze verplichting 
ook zou gelden in afwezigheid van de AIDS-factor. Het laatste zou uiteraard meer vergaande 
gevolgen hebben voor de mogelijkheid om volwassen asielzoekers zonder kinderen in 
gesloten centra te houden. 
Het blijft in ieder geval zo dat het arrest enkel spreekt over een verplichting om alternatieven 
te overwegen. Het gaat dus in de eerste plaats om een procedurele verplichting die de 
verantwoordelijke autoriteiten verplicht om rekening te houden met de individuele 
omstandigheden van iedere asielzoeker, in plaats van automatisch vasthouding in een 
gesloten centrum op te leggen. Waar toch voor detentie gekozen wordt, zal de motivatie van 
die beslissing dan ook uiterst belangrijk zijn om toekomstige veroordelingen te vermijden. 
 
(De auteur is doctoraatsbursaal aan het Human Rights Centre van de UGent) 
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Het arrest verleent asielzoekers met ernstige ziektes die in een gesloten centrum verblijven 
het recht om zo spoedig mogelijk een medisch onderzoek te ondergaan en de nodige 
medische zorgen te krijgen. 
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