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I. Introducere – Desfăşurarea vizitei

O delegaţie de patru deputaţi europeni (a se vedea lista participanţilor anexată – Anexa 1) a 
vizitat la 11 octombrie 2007 trei centre închise pentru solicitanţii de azil şi imigranţii ilegali
din Belgia (a se vedea programul ataşat – Anexa 2).

Vizita a avut în principal drept scop culegerea de informaţii cu privire la modul în care 
solicitanţii de azil şi imigranţii sunt primiţi în centrele închise din Belgia şi observarea punerii 
în aplicare a regulamentelor şi directivelor europene în materie de azil, precum:
- Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor 

minime pentru primirea solicitanţilor de azil în statele membre1 (Directiva condiţiilor de 
primire),

- Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu 
privire la procedurile din statele membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat2

(Directiva procedurilor),
- Regulamentul CE nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a 

criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea 
unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al 
unei ţări terţe3 (Regulamentul Dublin II).

În plus, misiunea a constituit o ocazie pentru un schimb de opinii cu societatea civilă şi 
pentru întâlnirea cu autorităţile.

Această vizită succede alte vizite similare ale Comisiei LIBE în Italia, Spania, Franţa, Malta, 
Grecia.

                                               
1 Jurnalul Oficial nr. L 031 din 6.2.2003 p. 0018 – 0025
2 Jurnalul Oficial nr. L 326 din 13.12.2005 p. 0013 – 0034
3 Jurnalul Oficial nr. L 050 din 25.2.2003 p. 0001 - 0010
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Înainte de a vizita centrele, delegaţia a primit mai multe informaţii din partea mai multor 
organizaţii şi ONG-uri, cărora delegaţia ar dori să le transmită cele mai vii mulţumiri: în 
special CIRE (Coordonare şi Iniţiative pentru şi împreună cu Refugiaţii şi Străinii), Centrul 
pentru egalitatea şanselor şi lupta împotriva rasismului, Medici Fără Frontiere, Aide aux 
Personnes Déplacées asbl. şi ICNUR (Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 
Refugiaţi).

De asemenea, delegaţia a organizat o reuniune la 10 octombrie 2007 cu un număr considerabil 
de reprezentanţi ai organizaţiilor şi ONG-urilor active în domeniul imigrării şi azilului în 
Belgia (a se vedea lista ataşată – Anexa 3), cărora delegaţiile le transmit mulţumiri pentru 
colaborare şi disponibilitate.

Delegaţia a mers în trei centre de detenţie pentru imigranţi şi solicitanţi de azil: centrele
„INAD”, „127” şi „127 bis”, care reprezintă trei dintre cele şase centre închise din Belgia4.

Vizita deputaţilor europeni a fost în atenţia presei belgiene. Jurnaliştii belgieni şi canalul 
Euronews ar fi dorit să urmeze delegaţia în interiorul acestor centre. Accesul jurnaliştilor, 
precum şi preluarea de imagini în interiorul acestor centre nu au fost însă autorizate de către 
Oficiul pentru străini, responsabil cu gestiunea celor trei centre. 

Din acest motiv, Oficiul a fost de acord ca jurnaliştii presei scrise şi ai audiovizualului (mai 
ales agenţia de presă Belga, o echipă a Euronews, Radio RTBF) să aştepte totuşi delegaţia la 
ieşirea din centrul „127”.

O conferinţă a avut loc la Parlamentul European, la 18 octombrie 2007.

După vizită, delegaţia ar fi dorit să îl însoţească pe Ministrul de interne responsabil cu politica 
de azil şi cu imigrarea, dl Patrick Dewael. Acestuia din urmă i-a fost adresată o propunere în 
acest sens, însă ministrul a afirmat că este preferabil ca întâlnirea să se realizeze cu succesorul 
său, având în vedere exercitarea provizorie a funcţiei sale. 

II. Context

A. Categorii de persoane deţinute  în centrele închise din Belgia

Centrele închise din Belgia primesc mai multe categorii de persoane:

 persoane care au depus o cerere de azil în Belgia (a se vedea detalii mai jos)

 persoane care au depus o cerere de azi într-un alt stat membru - atunci când o 
persoană depune o cerere de azil într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau se 
reîntoarce pe teritoriul belgian prin această ţară, autorităţile solicită acesteia din urmă 
să se ocupe de persoana în cauză. Aşteptând preluarea de către ţara în cauză, persoana 
este reţinută într-un centru închis din Belgia.

 resortisanţi din statele membre – din rapoartele anuale ale centrelor, precum şi 
din explicaţiile primite de către delegaţie, rezultă că resortisanţii din statele membre 

                                               
4 Celelalte fiind Centrul pentru imigranţi ilegali din Vottem (CIV), Centrul pentru imigranţi ilegali din 
Merksplas (CIM), Centrul pentru imigranţi ilegali din Bruges (CIB).
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sunt deţinuţi în centre închise din Belgia în vederea expulzării. Potrivit declaraţiilor 
responsabilei pentru Oficiul pentru străini din timpul delegaţiei, astfel de resortisanţi 
pot fi arestaţi de către poliţie deoarece sunt bănuiţi a fi participat la „infracţiuni 
minore” sau a fi lucrat „la negru”; aceştia sunt apoi aduşi în centre închise în vederea 
expulzării.

 persoane care au locuit temporar ilegal pe teritoriul belgian – persoanele 
arestate pe teritoriul Belgiei deoarece nu au acte, persoanele care şi-au depăşit 
termenul legal de şedere pe teritoriul regatului, persoanele considerate ca putând 
compromite ordinea publică sau securitatea naţională sau persoanele care exercită o 
activitate profesională independentă sau în subordonare fără a fi în posesia autorizaţiei 
primite în acest scop pot primi un ordin de a părăsi teritoriul cu decizia de predare la 
frontieră şi privare de libertate în acest scop. 

 persoanele considerate „inadmisibile”: la sosirea la frontieră, acestea au făcut 
obiectul unei măsuri de respingere. În general, aceste persoane sunt deţinute în centrul 
„INAD”.

B. Durata detenţiei

Dacă în trecut o procedură de azil putea dura mai mulţi ani, putând ajunge la expulzarea 
familiilor deja integrate în Belgia, cifrele prezentate delegaţiei, datând din 2006 (când vechea 
procedură era încă în vigoare), dădeau dovadă de o rapiditate sporită.

Cu toate acestea, după intrarea în vigoare a noii legi, în iunie 2007, termenele de detenţie au 
crescut, deoarece de acum înainte procedura în totalitatea sa şi nu doar ceea ce era înainte 
denumită faza de admisibilitate se poate desfăşura în centrul închis.

Durata de detenţie este în principiu limitată la 5 luni prin legea din 15 decembrie 1980, cu o 
posibilitate de extindere a duratei de detenţie la opt luni, dacă motive care afectează ordinea 
publică sau securitatea naţională justifică acest lucru.
În plus, în practică, detenţia nu este limitată prin niciun termen în Belgia, deoarece un nou 
termen reîncepe atunci când o persoană se opune expulzării. 

Mai mult, cifrele referitoare la durata detenţiei transmise de către ministrul de interne nu 
corespund decât unei viziuni parţiale a realităţii. Acest lucru rezultă din modul de calcul al 
duratelor de detenţie. Singurele cifre comunicate de către Oficiul pentru străini sunt duratele 
de detenţie medii pe centre şi nu duratele medii în funcţie de deţinuţi. Nu se ţine deci cont de 
durata totală de detenţie pe care o persoană ar fi executat-o în mod real, transferurile între 
centre nefiind contabilizate. Şi există numeroase transferuri între centre. De exemplu, raportul 
pe 2006 al centrului „127 bis” notează că:
Din cele 2 228 persoane înscrise, 126 proveneau din alte centre:
În 2006, 176 de rezidenţi au fost transferaţi într-un alt centru închis

Un deţinut care a petrecut 2 luni în centru „127”, apoi 3 luni în centrul „127 bis” şi 24 de ore 
la „INAD” înainte de repatriere va apărea de trei ori în statistici.
Pentru administraţie, nu va fi vorba de o persoană care a petrecut mai mult de 5 luni în 
detenţie. Ci din contră, la nivel statistic, va fi vorba de 3 indivizi, ale căror durate de detenţie 
care apar pe centre vor fi de 2 luni, 3 luni şi, respectiv, 24 de ore. În mod paradoxal, acest 
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deţinut care va fi petrecut 5 luni în centrele de detenţie va permite administraţiei să scadă 
considerabil statisticile duratelor de detenţie. 
Este deci important ca administraţia să publice duratele de detenţie în funcţie de deţinut şi nu 
doar în funcţie de centru, lucru posibil şi din punct de vedere tehnic, potrivit Direcţiei 
Generale a Oficiului pentru străini. 

C. Observaţii privind procedura de azil din Belgia

Înainte de iunie 2007, procedura de solicitare de azil se derula în două faze: Oficiul pentru 
străini (OS) examina admisibilitatea cererii şi Comisariatul General pentru Refugiaţi şi 
Apatrizi (CGRA) se pronunţa asupra temeiului cererii.

În urma numeroaselor critici la adresa vechii proceduri (termene foarte lungi de tratare a 
dosarelor, acuzaţii de proastă funcţionare a Oficiului pentru străini etc.) şi în urma unei 
condamnări de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (dosarul c. Belgia), de către 
Consiliul Europei şi de către societatea civilă, s-a promis o reformă pentru anul 2000. 

În 2005, s-a aprobat un plan de reformă şi o nouă lege pentru străini a intrat integral în vigoare 
la 1 iunie 2007. Din această zi, toate cererile de azil sunt tratate după noua procedură de azil.
Subdiviziunea în două faze (în admisibilitate şi de fond) a examenului de cerere de azil este 
anulată. Oficiul pentru străini nu mai are competenţă cu privire la examenul de admisibilitate 
a cererilor de azil însă îşi păstrează competenţa în luarea deciziilor în materie de şedere, de 
menţinere în centrul închis şi de îndepărtare a solicitantului de azil.

Instanţele de azil

1. Oficiul pentru străini (OS) – aparţine de Ministerul de Interne, gestionează accesul la 
teritoriu, şederea, stabilirea, menţinerea străinului în centrul închis, îndepărtarea 
străinilor în general.

2. Comisariatul General pentru Refugiaţi şi Apatrizi (CGRA) - examinează 
solicitările de azil.

3. Consiliul de litigii pentru străini (CCE) este competent pentru confirmarea sau 
reformarea deciziilor CGRA.

4. Consiliul de stat – realizează doar un control de legalitate a procedurii, fără a putea 
lua o decizie în locul instanţei de azil atacate.

Etape ale procedurii de azil

1. cererea de azil – Străinul depune cererea la Oficiul pentru străini. Dacă acesta intră pe 
teritoriul Belgiei fără actele solicitate, trebuie să depună cererea fie la graniţă, fie în 
primele 8 zile lucrătoare.

2. Oficiul pentru străini înregistrează cererea şi face o audiere a persoanei care se 
limitează la identitatea, originea şi itinerariul celui interesat. Oficiul pentru străini îi 
înmânează solicitantului de azil un chestionar în care acesta să indice motivele pentru 
care solicită azilul şi posibilităţile de întoarcere în ţara din care a plecat. Această 
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declaraţie este semnată de către solicitantul de azil şi trimisă apoi Comisariatului 
General împreună cu dosarul complet. 

3. Oficiul pentru străini hotărăşte care este statul membru UE responsabil cu 
examinarea cererii în temeiul Regulamentului Dublin II şi examinează cererile 
multiple de azil.

4. Examinarea cererii de azil – Comisariatul General pentru Refugiaţi şi Apatrizi 
(CGRA) are competenţă privind recunoaşterea sau refuzul calităţii de refugiat, precum 
şi privind acordarea sau refuzul statutului de protecţie subsidiară. 

5. Introducerea unui recurs la Consiliul de litigii pentru străini (CCE) împotriva 
unei decizii a CGRA – Consiliul de litigii pentru străini este competent pentru 
confirmarea sau reformarea deciziilor CGRA. Recursurile în faţa CCE trebuie 
introduse în termen de 15 zile de la notificarea deciziei CGRA. Introducerea unei 
acţiuni suspendă executarea deciziei contestate.

6. Deciziile CCE sunt susceptibile de recurs de legalitate („casaţie administrativă”) 
numai în faţa Consiliului de stat.

Atunci când o persoană soseşte în Belgia cu toate actele necesare, dacă aceasta depune o 
cerere de azil, ea va putea rămâne într-un „centru deschis” pe perioada examinării cererii sale 
de azil. Centrele deschise sunt gestionate de FEDASIL, agenţie federală de primire, înfiinţată 
în 2002.
În schimb, ceilalţi solicitanţi de azil sunt deţinuţi în toate centrele închise de pe teritoriu (cu 
excepţia centrului „INAD”).

Aceste centre închise pot primi următorii solicitanţi de azil:

 persoane care au depus o cerere de azil la graniţă – persoanele în această situaţie 
fac în mod sistematic obiectul unei măsuri de detenţie. Acestea sunt deţinute pe toată 
durata procedurii de examinare a cererii de azil;

 solicitanţii de azil care au depus cererea pe teritoriul Belgiei şi care sunt respinşi
(inclusiv persoanele care au făcut recurs la Consiliul de stat), chiar dacă au stat în 
centre deschise pe toată durata procedurii de azil;

 persoane care au depus cererea de azil într-un centru închis: găsindu-se într-o 
situaţie de şedere ilegală, aceste persoane au fost reţinute. Odată ajunse în centrul 
închis, acestea depun o cerere de azil şi rămân acolo pe toată durata procedurii.

 persoane care au depus o cerere de azil într-un alt stat membru UE sau persoane 
care depun o a doua cerere în Belgia.

III. Întâlnirea cu ONG-urile

Pentru ONG-uri, practica detenţiei administrative a străinilor în Belgia pune probleme 
serioase în ceea ce priveşte respectul drepturilor fundamentale şi a demnităţii umane. Acestea 
reamintesc faptul că, în conformitate cu Convenţia Europeană de protecţie a drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, libertatea trebuie să fie regula, iar detenţia să constituie
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excepţia. Însă, de la reforma procedurii de azil, posibilităţile de detenţie a solicitanţilor de 
azil la graniţă, ca şi pe teritoriu au crescut în mod explicit5. În schimb, termenele de detenţie
au crescut, deoarece de acum înainte totalitatea procedurii şi nu doar ceea ce era înainte 
denumită faza de admisibilitate se poate desfăşura într-un centru închis. 6

În timpul întâlnirilor cu deputaţii, ONG-urile au subliniat anumite probleme: 

Detenţia copiilor
ONG-urile constată că numărul de copii deţinuţi în centre închise a luat proporţii foarte 
îngrijorătoare în ultimii ani. În timp ce în 2004 erau 152 de copii deţinuţi, în 2006 erau 627. 
Această cifră este însă mai mică decât în realitate deoarece nu ţine seama de centrul Vottem, 
unde au fost reţinuţi copii din martie până în iunie 2006, nici de centrul „127” unde au fost 
deţinuţi întotdeauna copii.

ONG-urile reamintesc faptul că sechelele psihologice ale unei astfel de detenţii asupra 
copiilor au fost dovedite de mai multe ori, printr-un studiu efectuat de Universitatea Liberă 
din Bruxelles în 1999 şi printr-un studiu solicitat de către Ministerul de Interne, a căror 
concluzie este clară: „menţinerea familiilor împreună cu copiii este, din punctul de vedere al 
drepturilor copilului şi al bunăstării acestuia, inacceptabilă în circumstanţele actuale. 
Detenţia copiilor este la ora actuală aplicată într-un mod mai curând arbitrar şi nu ca ultimă 
măsură de excepţie. Pentru unele grupuri, detenţia este automată, în special pentru familiile 
care se încadrează în domeniul de aplicare a Convenţiei de la Dublin. În acest context, 
închiderea a fost efectiv automatizată şi deci banalizată.”7.

Aceste studii au fost din nou confirmate în ultimele luni de alte rapoarte, printre care cel al 
Comisarului flamand pentru drepturile copilului8 şi al Medicilor fără frontiere9.

Duratele de detenţie
Potrivit ONG-urilor, în Belgia, în ciuda unei durate maximale de detenţie de 5 luni prevăzute 
prin lege, detenţiile sunt câteodată, în fapt, mult mai lungi. Unele persoane au petrecut deja 
mai mult de un an, fără întrerupere, în diverse centre închise. Efectele psihologice ale unor 
detenţii atât de lungi sunt devastatoare pentru persoane.

Nesiguranţă juridică
Numeroşi deţinuţi îşi exprimă confuzia cu privire la diversele proceduri. În timpul vizitelor, 
ONG-urile constată lipsa de informare a deţinuţilor, problemele de asistenţă juridică sau 
carenţele anumitor proceduri.

                                               
5   Articolul 74/6 alineatul 1 bis din legea din 15 decembrie 1980 privind accesul pe teritoriu, şederea, 
stabilirea şi îndepărtarea străinilor. Nu mai puţin de 15 situaţii permit închiderea solicitantului de azil încă de la 
depunerea cererii.
6 Articolul 74/6 alineatul 1 bis din legea din 15 decembrie 1980 cu privire la accesul pe teritoriu, şederea, 
stabilirea şi îndepărtarea străinilor. În timp ce înainte termenul de detenţie în timpul procedurii nu putea depăşi 2 
luni în mod strict, astăzi, în anumite cazuri, un solicitant de azil poate petrece până la 3 luni şi 15 zile în detenţie,
fără a primi vreo decizie executorie. 
7 Studiul despre alternativele pentru detenţia familiilor cu copii în centrele închise în vederea înstrăinării 
acestora. Partea a 2-a: Viziune şi recomandări, 

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visi
e_FR.pdf ,  p.19.
8 Kinderrechtencommissariaat «Heen en retour : Kinderrechten op de Vlucht »
9 Medici fără frontiere, „Costul uman al detenţiei”.
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Nu există interpreţi în centre. Câteodată se face apel la un serviciu de interpretariat telefonic,
dar uneori deţinuţii sunt cei care traduc pentru ceilalţi, cu toate dificultăţile inerente traducerii 
textelor administrative sau juridice.

Printre elementele care stau la baza acestei nesiguranţe juridice:
 Lipsa de independenţă a serviciilor sociale faţă de centre: este vorba de funcţionari 

depinzând de Ministerul de Interne a căror misiune este aceea de a informa deţinuţii, dar şi 
de -i „pregăti în vederea unei eventuale înstrăinări”10.

 Carenţele în informaţia furnizată imigranţilor: Broşurile de informare privind procedurile 
care le sunt furnizate deţinuţilor nu sunt actualizate (la câteva zile după intrarea în vigoare, 
nu există nicio broşură cu privire la noua procedură de azil disponibilă în mai multe limbi) 
şi informarea cu privire la recursurile disponibile nu este întotdeauna acordată deţinuţilor. 
Aceste constatări sunt confirmate, de asemenea, de către UNHCR.

 Probleme referitoare la asistenţa juridică.
Deţinutul are dreptul la un recurs suspensiv împotriva obligaţiei de a părăsi teritoriul. 
Acesta nu este suspensiv în mod real decât dacă este introdus în cele 24 de ore de la
intrarea în detenţie. Însă, în anumite centre (printre care şi „127 bis”) desemnarea unui 
avocat pro-deo poate lua mai mult de trei sau patru zile, privând din oficiu deţinuţii de 
beneficiul acestui recurs suspensiv, care este totuşi extrem de important. Un termen atât 
de scurt pune de asemenea probleme cu privire la eficacitatea sa (articolul 13 din CEDO).

Arestarea solicitanţilor de azil
ONG-urile observă modul în care persoanele sunt uneori arestate: solicitantul este convocat 
împreună cu membrii familiei sale pentru o chestiune administrativă anodină: invitaţie pentru
completarea dosarului etc. Atunci când acesta se prezintă la Oficiul pentru străini, solicitantul 
este arestat şi condus spre un centru închis, chiar dacă respectiva convocare nu lăsa nicio 
bănuială asupra acestei posibilităţi.  

Această practică a autorităţilor belgiene a fost deja condamnată de către Curtea Europeană a 
drepturilor omului în dosarul Conka11: Curtea a precizat „că nu este în conformitate cu 
articolul 5 [CEDO] ca, în cadrul unei operaţiuni planificate de expulzare şi pe motivul 
facilităţii sau eficacităţii, administraţia să decidă în mod conştient să înşele persoane, chiar 
dacă acestea se află într-o situaţie de ilegalitate, cu privire la scopul unei convocări, pentru a 
le putea priva mai uşor de libertate”. Cu atât mai mult când este vorba de persoane care nu 
locuiesc acolo ilegal.

În cadrul procedurii numite Dublin (a se vedea mai sus), chiar şi persoanele care s-au 
prezentat la convocări în mod regulat pe parcursul mai multor luni sunt arestate dintr-o dată şi 
reţinute în detenţie, pe motiv că riscă să nu se supună măsurii de expulzare la graniţă.

În timpul vizitei delegaţiei PE, aceste practici au fost confirmate de expunerile imigranţilor, şi 
mai ales de expunerea unei tinere femei care a fost arestată astfel, împreună cu copiii săi, 

                                               
10 Articolul 68 din decretul regal din 2 august 2002 de stabilire a regimului şi a regulilor de funcţionare 
aplicabile centrelor închise, Oferta de lucru pentru asistenţii sociali din centrele închise publicată de către 
Serviciul public însărcinat cu recrutarea funcţionarilor (SELOR) precizează : „în calitate de funcţionar 
responsabil cu repatrierea, pregătiţi, prin intermediul interviurilor, rezidenţii pentru înstrăinare, astfel încât acest 
lucru să se poată desfăşura în mod eficace şi în condiţii umane”
11 Cauza Conka c. Belgia nr. 51564/99 (Sect. 3) (bil.) CEDH 2002 – I – (5.02.02).
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înainte de a fi adusă într-un centru închis.

Probleme medicale şi psihologice recurente în centrele închise
Potrivit ONG-urilor, persoane grav bolnave sunt deţinute în mod regulat, iar unele dezvoltă 
patologii direct legate de detenţia lor. Trebuie subliniată lipsa de independenţă a serviciilor 
medicale şi sociale, precum şi faptul că există psihologi care cumulează această funcţie cu cea 
de membru al direcţiunii centrului.

Condiţii de detenţie
În afară de problemele legate de starea de deteriorare, universul carceral este puternic marcat: 
prezenţă puternică a gardienilor, supraveghere video şi regim de sancţiune care poate ajunge 
până la izolare. Posibilităţile de a ieşi sunt foarte limitate (în jur de două ore zilnic), ca şi
contactul cu exteriorul (este posibil să telefonezi în afară cu ajutorul unei cartele telefonice, 
fără a putea primi însă niciun telefon din partea nimănui cu excepţia avocatului).

Probleme suplimentare, deseori foarte dificil de înfruntat pentru deţinuţi, dintre care unii 
locuiesc de câţiva ani în Belgia şi şi-au făcut legături în ţară: vizitele celor apropiaţi sunt 
imposibile în centrele situate în apropierea aeroportului.

ONG-urile se plâng, de asemenea, de precaritatea dreptului lor la vizită în centre – acesta este 
un drept la discreţia Ministerului de Interne şi poate fi retras fără motiv de către administraţie, 
ceea ce – potrivit spuselor ONG-urilor, poate implica o insuficienţă în raport cu activitatea 
lor. ONG-urile nu au acces la centrul „INAD”.

Presiuni şi violenţe în jurul expulzărilor12

Principala caracteristică a expulzărilor este opacitatea lor. Controalele externe sunt aproape 
inexistente; controalele interne sunt sporadice; nu există supraveghere video şi posibilităţile 
efective ca o plângere să reuşească sunt aproape nule. ONG-urile raportează numeroase cazuri 
de violenţă în timpul expulzărilor.

IV. Descrierea vizitei în centrele de detenţie administrativă

A. Centrul „INAD” (Aeroportul Zaventem)

Centrul „INAD” se află chiar în interiorul clădirilor din aeroportul Bruxelles-National. Acesta 
a fost deschis tocmai pentru a-i primi pe (aşa-zişii) „inadmisibili”, adică bărbaţii, femeile şi 
copiii cărora le-a fost refuzat accesul în teritoriu şi care aşteaptă să poată părăsi teritoriul fără 
a intra. 

Centrul a fost deschis în urma criticilor la care a fost supusă Belgia în trecut cu privire la 
condiţiile de găzduire (cazare chiar şi pe saltele întinse pe jos) şi de igienă în care erau nevoite 
să trăiască persoanele care nu erau admise în Belgia.     

                                               
12 Extrase din sinteza raportului „Centru închis pentru străini Starea de fapt”, 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
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În cadrul centrului „INAD” pot fi reţinute următoarele persoane:

 persoanele care au primit o decizie de repatriere pe motiv că nu deţin documentele 
necesare pentru a pătrunde pe teritoriu sau pentru că motivul excursiei „nu este clar” 
poliţiei de frontieră13. Acestea sunt reţinute în timp ce aşteaptă ca aceeaşi companie
aeriană care le-a adus să le ia înapoi;  

 persoanele aflate în şedere ilegală  şi care pot fi expulzate cu uşurinţă;
 solicitanţii de azil refuzaţi care au fost reţinuţi în captivitate şi care sunt transferaţi

centrului „INAD” cu câteva ore înainte de expulzare.

Conform raportului pentru 2006, care a fost transmis delegaţiei de către autorităţile belgiene, 
mai mult 200 de cetăţeni UE au fost reţinuţi în  „INAD” (Malta, Germania, Franţa, Polonia,
Marea Britanie, Ungaria, Slovacia, Cehia, Letonia, Lituania).

Se pare că, în principiu, persoanele reţinute în cadrul centrului „INAD” nu rămân acolo foarte 
mult timp, dar, odată ce acestea contestă decizia de repatriere, ele riscă să rămână pentru o 
perioadă de timp mai îndelungată.

Starea centrului

Centrul este mic. Acesta are mărimea unui apartament şi este format din camere relativ mici: 
holul de la intrare, o sală de mese, o bucătărie şi două dormitoare mici (unul pentru bărbaţi, 
iar celălalt pentru femei), fiecare având o capacitate de aproximativ 15 paturi suprapuse. 
Există şi ferestre cu vedere la pista de aeroport, dar niciuna nu poate fi deschisă. Deţinuţilor le 
este interzisă ieşirea în aer liber. 

Nici ONG-urile şi nici vizitatorii nu au acces la centrul „INAD” deoarece acesta se află 
amplasat în interiorul aeroportului. Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi 
(ICNUR) şi-a în faţa delegaţiei exprimat nemulţumirea pentru faptul că nu i se permite 
accesul constant la „INAD”.

Nu există asistenţi sociali. Nu este prevăzută niciun fel de infrastructură pentru copiii care 
sosesc la „INAD”.

Delegaţia consideră condiţiile materiale de adăpostire ca fiind neadecvate regimului de 
detenţie şi, în orice caz, nu pentru mai mult de câteva ore; în acest sens, delegaţia se bazează 
pe concluziile Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante (CPT) al Consiliului Europei exprimate cu ocazia 
ultimului raport al acestuia asupra „INAD”.

Se pare că proiectul pentru un nou centru este în curs de desfăşurare.

Discuţii cu autorităţile 

În cadrul discuţiilor cu reprezentanţii autorităţilor şi în special cu reprezentanta Oficiului 
pentru străini, aceasta a explicat deputaţilor, în urma unei întrebări care i-a fost adresată, că,

                                               
13 A se vedea în continuare pentru o mărturie directă. 
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din momentul expulzării, persoanelor care dau semne de nervozitate sau agresivitate li se pun 
cătuşe dacă există riscul ca acestea să fugă sau din motive de securitate. Li se pun cătuşe şi 
persoanelor care sunt transportate de la un centru la altul sau de la centru la aeroport.

Raportorul a întrebat către ce ţări sunt trimise persoanele: către ţara de tranzit sau cea de 
origine. Aceasta a relatat cazul unei persoane care s-a predat în Belgia, provenind din Africa 
şi trecând prin Libia. Reprezentanta Oficiului pentru străini afirmă că, într-un astfel de caz, 
persoanele sunt trimise în Libia, ţară de tranzit, în temeiul convenţiilor privind răspunderea 
companiilor aeriene (Convenţia Chicago). 

În urma unei discuţii cu privire la problema plasării străinilor în zona de tranzit, reprezentanta 
Oficiului pentru străini a furnizat delegaţiei unele explicaţii.

Odată ajunsă la frontieră, o persoană primeşte două decizii diferite, o decizie de repatriere 
împreună cu o decizie de detenţie în acest scop. În cazul în care Camera Consiliului hotărăşte 
că detenţia este ilegală şi că persoana în cauză trebuie eliberată, Oficiul pentru străini decide 
„eliberarea” acestei persoane în zona de tranzit a aeroportului naţional. 
Delegaţia consideră practica drept inacceptabilă: persoanele se găsesc neînsoţite în zona de 
tranzit; acestea sunt nevoite să doarmă pe scaunele din aeroport sau chiar pe jos, fără 
posibilitatea de a face un duş. Un tip de detenţie este înlocuit de un altul. Mai mult, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a hotărât că o zonă de tranzit poate fi considerată drept loc 
de detenţie14)

În plus, efectul disuasiv al acestei „eliberări” face ca recursul prevăzut prin lege împotriva 
deciziei de reţinere într-un centru închis („INAD”) să fie ineficient, fapt care încalcă 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Deţinuţii sunt înştiinţaţi că o posibilă eliberare va 
rezulta în plasarea în cadrul zonei de tranzit, ceea ce îi descurajează pe mulţi dintre aceştia în 
a înainta o cerere de punere în libertate prevăzută prin lege.
Procedura a fost deja denunţată de multe ori de către ONG-urile belgiene, avocaţi, Mediatorul 
federal belgian; Tribunalul de Primă Instanţă din Bruxelles, în cadrul unei proceduri de 
urgenţă, a hotărât, de asemenea, în 2003 că statul belgian a procedat într-un mod care pare a fi 
o „mascaradă”. Ceea ce este inadmisibil şi contrar statului de drept este că „statul belgian 
plasează [străinul] într-un alt loc închis (zona de tranzit) în care condiţiile de viaţă sunt 
inumane şi degradante sperând ca [această persoană] să decidă apoi să execute «în mod 
voluntar» ordinul de repatriere”.

În ultimul său raport asupra Belgiei, Comitetul european pentru prevenirea torturii15 a 
recomandat în egală măsură ca autorităţile belgiene să ia de urgenţă măsurile necesare pentru 
a clarifica procedura în cauză. Raportorul face totuşi referire la aceste recomandări şi solicită 
Oficiului pentru străini clarificări asupra acestor proceduri, dat fiind faptul că au ajuns la 
cunoştinţa deputaţilor cele 3 cazuri de „eliberare” în zona de tranzit din  septembrie 2007.

Pe de altă parte, Belgia a fost condamnată recent de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
prin hotărârea din 24 ianuarie 200816 pentru că a „eliberat” doi resortisanţi palestinieni în zona 
de tranzit a aeroportului din Bruxelles. Curtea a afirmat că plasarea în zona de tranzit 
                                               
14 Hotărârile în cauzele Guzzardi c. Italia, 6 noiembrie 80, Amuur c. Franţa, 25 iunie 1996 şi Shamsa c. 
Polonia, 27 noiembrie 2003
15  http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
16 Cauza RIAD şi IDIAB c. BELGIA (întrebările nr. 29787/03 şi 29810/03).



PV\714008RO.doc 11/23 PE404.456v01-00
Traducere externă

RO

constituie de asemenea o formă de detenţie, că aceasta este ilegală şi constituie un tratament 
inuman.  

Mărturiile imigranţilor 

În timpul vizitei, doar trei persoane se aflau în centru. Două dintre acestea, de origine 
congoleză şi ruandeză, posedau documentele necesare intrării pe teritoriul Belgiei (viză de 
studii, act de călătorie, bani etc.), dar au primit o decizie de returnare deoarece motivul 
călătoriei „nu era clar” poliţiei de frontieră. Acestea erau reţinute în timp ce aşteptau să fie 
duse înapoi de compania aeriană cu care au venit. 

La fel ca în cazul de mai sus, din moment ce se hotărăşte că unei persoane îi este interzis 
accesul în teritoriu, aceasta primeşte 

 un formular care precizează motivul,
 o decizie de reţinere în centrul închis.

Formularul este completat de către funcţionarii din punctele de control vamal şi este redactat 
în olandeză. Străinul trebuie să semneze în josul paginii. Delegaţia este surprinsă că acesta nu 
primeşte o traducere a formularului, chiar în situaţia în care străinul vorbeşte una dintre 
celelalte două limbi naţionale belgiene, franceza sau germana.
Decizia de menţinere în centrul închis este redactată atât în olandeză cât şi in franceză, însă se 
bazează pe decizia de respingere, care este doar în olandeză. 

Persoana în cauză are la dispoziţie 24 de ore pentru a înainta recurs de extremă urgenţă 
împotriva deciziei de îndepărtare (efect suspensiv). Dacă Consiliul de litigii pentru străini 
(CCE) nu se pronunţă în decurs de 72 de ore, expulzarea este din nou posibilă.

Persoanelor care vor să apeleze la serviciile unui avocat, autorităţile centrului le pun la 
dispoziţie o carte telefonică. La recepţie, există un telefon public care nu poate fi sub nicio 
formă utilizat cu discreţie. Avocaţii care doresc să-şi viziteze clientul trebuie să facă acest 
lucru în locaţiile poliţiei din aeroport, acolo unde clientul acestora este adus sub escorta 
poliţiei de la centrul „INAD”. 

B. „Centrul de tranzit 127 ” (Melsbroek)

Centrul este situat în Melsbroek, alături de aeroportul militar.
Acesta este construit din containere prefabricate (dormitoare cu aproximativ 20 de paturi, sală 
comună, bucătărie, sală de mese şi sală de vizite). O mică parte (administraţia, serviciul
social, serviciul medical) este clădită. Există şi o mică curte, însă timpul acordat ieşirilor în 
aer liber este limitat. Centrul este înconjurat de grilaje şi sârmă ghimpată.

Centrul este destul de vechi. Acesta datează din 1988, când a fost construit preventiv. 
Delegaţia constată că această situaţie „provizorie” durează de mai bine de 20 de ani. Crearea 
unui nou centru care să înlocuiască primul „INAD” şi centrul „127” este anunţată de câţiva 
ani. Prima piatră a fost pusă de ministrul de interne P. Dewael cu câteva luni în urmă, însă 
construcţia va începe în martie 2009, iar noul centru va intra în funcţiune începând cu 2010. 

Persoanele reţinute în cadrul centrului: bărbaţii, femeile şi copiii însoţiţi care au cerut azil şi 
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persoanele aflate în şedere ilegală.  

Ultimul raport privind situaţia centrului în 2006 prezintă următoarele cifre:

În total, au fost înscrişi 2 132 de deţinuţi pentru anul 2006, cifră care continuă să crească în 
raport cu anii precedenţi.
Printre aceste persoane se numără 558 de femei, 152 de minori însoţiţi şi 31 de minori 
neînsoţiţi. 
Durata medie de şedere a minorilor neînsoţiţi a crescut la 25,2 zile în 2006, cea mai scurtă 
perioadă fiind de o zi, iar cea mai lungă de 66 de zile.
Vârsta medie este de 27 de ani în 2006. Cel mai tânăr rezident al centrului avea trei luni, iar 
cel mai în vârstă, 64 de ani.
O persoană a fost eliberată în zona de tranzit, iar 3 au evadat.

Conform raportului, sute de resortisanţi ai UE au fost reţinuţi în 2006 în cadrul acestui centru: 
Polonia: 321, Cehia: 12, Ungaria:11, Slovacia: 10, Letonia: 5, Estonia: 2, Germania: 1, 
Slovenia: 1. 

În timpul vizitei la centrul „127”, reprezentanta Oficiului pentru străini a relatat delegaţiei că 
cetăţenii statelor membre sunt închişi în acest centru atunci când sunt „bănuiţi” de delicate 
minore sau de muncă „la negru”. Închiderea acestor persoane, în lipsa unei condamnări, ridică 
numeroase semne de întrebare. Deputaţii au interogat autorităţile centrului în legătură cu acest 
subiect şi sunt de părere că sunt necesare explicaţii suplimentare: dacă este vorba de infractori 
justiţia trebuie să-şi urmeze cursul, iar dacă persoanele sunt nevinovate, acestea trebuie 
eliberate.

Prezenţa familiilor şi a copiilor însoţiţi şi singuri ridică semne grave de întrebare, dată fiind 
întreaga promiscuitate care caracterizează acest loc de detenţie: copii dorm în aceleaşi 
dormitoare cu adulţii care nu le sunt rude.

Deţinuţii nu pot primi vizite din partea membrilor familiei sau din partea prietenilor de 
asemenea din cauza faptului că centrul este amplasat în interiorul aeroportului. Membrii 
ONG-urilor îi pot vizita.

Mărturiile imigranţilor 

Persoanele întâlnite îşi prezintă copiii în faţa delegaţiei afirmând că nu este un loc propice 
pentru aceştia, că sunt nevoiţi să locuiască şi să doarmă la un loc cu adulţi străini şi că asistă 
mereu la discuţiile adulţilor.

Unele persoane se plâng de zgomotul produs de aterizările şi decolările avioanelor, zgomot 
care devine uneori asurzitor.

Un băiat din Ruanda povesteşte cum a decurs procedura în cazul său şi se plânge că nu i s-a 
permis nici măcar să-şi completeze chestionarul trimis de Oficiul pentru străini şi că 
funcţionarul care l-a completat în locul său a făcut greşeli care au influenţat în mod automat 
desfăşurarea procedurii.

Legislaţia belgiană prevede faptul că Oficiul pentru străini înregistrează cererea, audiază 
persoana şi „înmânează străinului un chestionar în care acesta este invitat să expună motivele 
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care l-au condus la depunerea unei cereri de azil, precum şi posibilităţile de revenire în ţara 
din care a plecat” 17. Această declaraţie este semnată de către solicitantul de azil şi apoi 
transmisă Comisariatului general împreună cu dosarul complet.
Nimic din lege nu indică faptul că funcţionarii sunt cei care trebuie să completeze 
chestionarul în numele solicitantului de azil.
Însă, se pare, din spusele ONG-urilor întâlnite, că, în practică, funcţionarii de la Oficiul pentru 
străini sunt cei care completează chestionarul în locul solicitantului de azil. Acest lucru se 
face în prezenţa unui interpret, însă persoana în cauză nu are dreptul la un avocat. Solicitanţii 
de azil se plâng de maniera expeditivă în care sunt trataţi şi de relele condiţii din centrele 
închise (zgomot, temperatură ambiantă) în timpul interviului cu funcţionarul de la Oficiul 
pentru străini.

Practica Ramadanului este respectată: oamenii pot mânca mai devreme sau mai târziu în 
această perioadă. 

C. „Centrul de repatriere 127 bis” (Steenokkerzeel)

Acest centru este situat la Steenokkerzeel, de asemenea în apropierea aeroportului. Este 
înconjurat de două împrejmuiri din metal, foarte înalte şi cu mai multe rânduri de sârmă 
ghimpată. Impresia de închisoare este foarte puternică. Ferestrele au grilaje.

Centrul este format din două clădiri. În prima clădire se află personalul social, administrativ şi 
medical, precum şi celula de izolare disciplinară. Trecând printr-o curte interioară, se ajunge 
la clădirea rezervată imigranţilor, în spatele rândurilor de zăbrele acoperite de sârmă 
ghimpată la 5 metri înălţime. 

În centru se găsesc atât persoane prinse pe teritoriu în situaţii ilegale, precum şi solicitanţi de 
azil, bărbaţi, femei, copii însoţiţi sau nu.

Cifre18

În 2006, un total de 2 228 de persoane (1 691 adulţi şi 537 copii) erau înscrise în centrul de 
repatriere „127 bis” din Steenokkerzeel (fără a lua în considerare cele 520 de persoane care nu 
au rămas acolo decât o noapte), faţă de un total de 2 196 în 2005.

Femeile reprezentau 22,58% din deţinuţi, copiii 24,10 % din deţinuţi, iar restul erau bărbaţi. 4 
copii neînsoţiţi au locuit în centru în 2006.

În acest centru au fost deţinuţi de asemenea cetăţeni ai statelor membre ale UE (Estonia, 
Ungaria, Letonia, Polonia, Slovacia, Cehia – 212 adulţi şi 81 de copii în 2006). 

Durata medie de şedere era de 16, 08 zile în 2006. Cea mai scurtă şedere : mai puţin de o zi, 
cea mai lungă şedere : 6 luni şi jumătate.
În ansamblul anului 2006, numărul de deţinuţi pe zi era în medie de 96,83.

În centru, există asistenţi sociali şi educatori. Anumite ONG-uri pot vizita imigranţii, însă 
aceştia, nu pot primi vizite din partea familiei sau prietenilor.

                                               
17  Articolul 51/10 din legea din 15 decembrie 1980
18 Raportul Oficiului pentru străini pentru anul 2006 cu privire la centrul „127 bis”
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Mărturii ale imigranţilor

Mulţi imigranţi se plâng de lipsa îngrijirilor medicale adecvate – dificultatea de a vedea un 
medic sau de a comunica cu acesta de asemenea din lipsă de interpretare, vizite expeditive. 
Aceştia sunt scandalizaţi îndeosebi de situaţia unei femei însărcinate în 5 luni pe care 
delegaţia a întâlnit-o şi care are o sarcină dificilă.

Părinţii copiilor sunt îngrijoraţi de lipsa unui pediatru în echipa medicală. Imigranţii se plâng 
de faptul că primesc analgezice pentru orice, de faptul că nu sunt informaţi asupra 
medicamentului care le este prescris, li se spune doar de câte ori pe zi trebuie să îl ia. Această 
practică încalcă drepturile oricărui pacient, cu atât mai mult ale pacienţilor aflaţi în situaţii 
dificile, care nu au posibilitatea de a alege un alt medic.

Deţinuţii explică faptul că le este şi mai frică de la moartea unui tânăr solicitant de azil, în 
septembrie 2007, cu privire la care, potrivit spuselor imigranţilor, direcţiunea a comunicat 
foarte prost cu deţinuţii.

Lipsa de informare cu privire la stadiul în care se află dosarele lor şi la ceea ce îi aşteaptă 
subminează moralul deţinuţilor.

Spusele imigranţilor sunt de altfel susţinute de raportul anual 2006 care subliniază
- manifestările de tipul grevei foamei la care au recurs zeci de persoane, câteodată aripi 

întregi ale centrului, şi care au inclus şi copii. Scopul acestor greve era de a susţine 
plângerile şi suferinţele sau de a protesta împotriva mâncării insuficiente pe care o 
primeau de obicei;

- trei tentative de suicid în 2006.

V. Observaţiile raportorului

Detenţia sistematică

Raportorul subliniază imediat, că după părerea sa, însăşi natura detenţiei administrative 
temporare este responsabilă în sine de încălcarea drepturilor omului, iar noţiunea de detenţie 
administrativă este inacceptabilă din punct de vedere juridic. De fapt, pentru un delict de 
natură administrativă (intrare ilegală pe teritoriul unei ţări sau expirarea termenului de 
valabilitate a unui permis de şedere), este prevăzută o pedeapsă de privare de libertatea 
personală, pe lângă o durată de multe ori disproporţionată.
Din acest motiv centrele de detenţie temporară trebuie să fie considerate locuri care nu pot fi 
tolerate şi care trebuie deci închise. Aceasta ar fi prima acţiune care ar permite regândirea în 
manieră concretă a unui alt mod de primire. 
Este în special inacceptabil ca solicitanţii de azil să fie trataţi în acest fel: aceşti bărbaţi, femei 
şi câteodată copii, care reuşesc să scape din situaţii dificile şi solicită refugiu în Europa, nu 
pot fi închişi în structuri care violează libertăţile individuale şi reprezintă un prejudiciu adus 
drepturilor fundamentale.
Raportorul estimează în consecinţă că solicitanţii de azil nu trebuie, în niciun caz (astfel cum 
prevăd convenţiile internaţionale), să fie supuşi detenţiei administrative. Închiderea străinilor 
prejudiciază o libertate fundamentală şi trebuie să rămână o excepţie şi nu o regulă, astfel cum 
confirmă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
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În plus, Belgia pare să practice în manieră sistematică şi generalizată detenţia solicitanţilor de 
azil la graniţă, precum şi a solicitanţilor de azil în cadrul procedurii „Dublin”, oricare ar fi 
aceşti străini (familii, copii) şi oricare ar fi riscul de a-i vedea că se sustrag Oficiului pentru 
străini.
De la intrarea în vigoare a noii legi, posibilităţile de detenţie a solicitanţilor de azil au fost 
susţinute în mod clar. Acest lucru încalcă principiul fundamental al Convenţiei de la Geneva 
potrivit căruia solicitanţii de azil nu ar trebui să fie sancţionaţi pentru intrarea sau şederea 
ilegală.
În raportul pentru Consiliu şi Parlamentul European cu privire la aplicarea Directivei 
condiţiilor de primire19, şi Comisia Europeană reaminteşte de asemenea că directiva consideră
detenţia ca o excepţie de la regula generală de liberă circulaţie care nu poate fi folosită decât 
atunci când „acest lucru se dovedeşte a fi necesar” şi că punerea automată în detenţie fără a 
evalua situaţia persoanei în cauză este în contradicţie cu directiva.
Condiţiile pentru o bună desfăşurare a procedurii de azil nu sunt reunite în centre închise: în 
afară de puternica presiune psihologică a detenţiei însăşi, este extrem de dificil să comunici cu 
lumea exterioară, să obţii opinia unui serviciu social sau juridic independent, să colectezi
informaţii utile pentru procedură (fără conexiune la internet) etc.
În lipsa unui acces real la un avocat, este practic imposibil să introduci acţiunea în formele şi 
termenele (foarte scurte) solicitate, cu atât mai mult cu cât procedura în faţa Comisiei de litigii 
pentru străini este o procedură scrisă, care lasă foarte puţin loc solicitantului de azil pentru a 
formula oral observaţii pentru audiere. Aceste termene prea scurte constituie un motiv 
important de îngrijorare.

Durata detenţiei

Durata de detenţie este o miză importantă având în vedere efectele pe care le poate avea o 
detenţie lungă asupra celui care o suportă.
Această durată este deja excesivă dacă luăm în considerare recomandările Consiliului Europei 
care a sugerat ca acest tip de detenţie să fie limitat la o lună20. În practică, închiderea nu este 
limitată prin niciun termen în Belgia deoarece un nou termen reîncepe atunci când o persoană 
se opune expulzării.
Un raport recent solicitat de Comisia Europeană 21 notează, de asemenea, că:
În ceea ce priveşte termenul de detenţie, problema se pune, având în vedere aplicabilitatea 
directivei pentru solicitanţii de azil deţinuţi în centre închise, de a şti dacă durata de detenţie 
legală de două luni (care se poate prelungi până la opt luni) poate fi considerată ca fiind o 
perioadă rezonabilă, pe cât posibil de scurtă.

Închiderea minorilor

În Belgia, copii însoţiţi şi neînsoţiţi sunt deţinuţi în centrele închise. Potrivit ONG-urilor, 
cifrele ar fi în creştere.
Detenţia copiilor încalcă Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului22, fără a 
                                               
19 Raportul Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind aplicarea Directivei 2003/9/CE a 
Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanţilor de azil în statele 
membre COM(2007) 745 final
20 Recomandarea 1547 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
21 Raportul asupra Belgiei redactat pentru Comisia Europeană cu privire la aplicarea Directivei condiţiilor 
de primire, pentru a servi la redactarea raportului Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind 
aplicarea aceleiaşi directive COM(2007) 745 final
22 Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului adoptată şi deschisă spre semnare, ratificare şi 
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mai menţiona întreruperea şcolarizării. Belgia a fost recent condamnată de către Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului pentru detenţia şi respingerea unei minore23. Curtea 
considerase drept tratament inuman elementele următoare: detenţia într-un centru iniţial 
conceput pentru adulţi, detenţia în condiţii similare celor pentru adulţi, fără a ţine seama de 
vârsta şi extrema sa vulnerabilitate.

În raportul Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind aplicarea Directivei
condiţiilor de primire24, Belgia figurează de asemenea printre ţările care refuză accesul la 
educaţie minorilor plasaţi în detenţie sau îl fac imposibil ori greu de aplicat în practică. 
Comisia reaminteşte că acest lucru este contrar Directivei condiţiilor de primire. Directiva
prevede de fapt că statele membre acordă copiilor minori ai solicitanţilor de azil şi 
solicitanţilor de azil minori accesul la sistemul educaţional, în condiţii similare celor 
prevăzute pentru resortisanţii statului membru gazdă, cât timp nu se execută o măsură de 
expulzare a acestora sau a părinţilor lor. Educaţia poate fi furnizată în centrele de cazare.25

Comisia observă, de asemenea, că anumite state membre, printre care şi Belgia, nu dispun de 
nicio procedură de identificare a solicitanţilor de azil vulnerabili şi atrage atenţia asupra 
faptului că se pot alimenta îndoieli serioase cu privire la modul în care persoanele cu nevoi 
speciale sunt identificate şi asupra faptului că acestea sunt realmente private de un astfel de 
instrument în statele membre. Potrivit acestui raport:
În statele membre ar putea surveni probleme grave care nu interzic punerea în detenţie a 
solicitanţilor de azil cu nevoi speciale.
Pe motivul situaţiei lor speciale, punerea în detenţie a solicitanţilor de azil vulnerabili trebuie 
considerată ca o ultimă acţiune, în cazuri justificate corespunzător.26

Raportorul subliniază că minorii nu ar trebui să fie deţinuţi în niciun caz şi că interesul 
superior al copilului nu trebuie să fie niciodată pierdut din vedere. Un stat care nu protejează 
copii acţionează împotriva celor mai importante valori ale noastre.

Lipsa informării imigranţilor

Chiar daca Directiva condiţiilor de primire si Directiva procedurilor impun obligaţii clare de 
informare a imigranţilor deţinuţi, din mărturiile deţinuţilor reiese o cunoaştere şi o înţelegere 
greşită a procedurilor, a drepturilor, a recursurilor posibile sau pur şi simplu a ceea ce 
urmează să li se întâmple. Această lipsă de informare s-a resimţit mai ales în centrul „127 
bis”. 

În ceea ce priveşte centrul INAD, nici ONG-urile nici vizitatorii, nici avocaţii nu au acces în 
acest centru; aceştia din urmă pot vorbi cu imigranţii la postul de politie. 

                                                                                                                                                  
aderare de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite prin rezoluţia 44/25 din 20 noiembrie 1989, intrată în 
vigoare la 2 septembrie 1990 – a se vedea  http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 
23 CEDO, 12/10/06, Nr.13178/03, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgia.
24 Raportul Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind aplicarea Directivei 2003/9/CE din 
27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanţilor de azil în statele membre 
COM(2007) 745 final.
25 Articolul 10, Directiva condiţiilor de primire.
26 Raportul Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind aplicarea Directivei 2003/9/CE din 
27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanţilor de azil în statele membre-
COM(2007) 745 final.
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Cu toate acestea, Directiva procedurilor şi Directiva condiţiilor de primire insistă asupra 
faptului că avocaţii, ICNUR-ul sau ONG-urile trebuie să aibă acces la centrele în care 
solicitanţii de azil sunt cazaţi, pentru a-i ajuta. Nu pot fi impuse limite acestui acces decât 
pentru asigurarea securităţii centrelor (şi nu a aeroportului învecinat) şi a localnicilor, cât şi a 
solicitanţilor de azil. Directiva procedurilor prevede că limitările nu sunt posibile decât dacă 
accesul consilierului juridic sau a altui consilier nu este limitat în mod semnificativ sau 
devine imposibil .27

În celelalte centre vizitate, „127” şi „127 bis”, ONG-urile au acces, dar este un drept precar; 
prietenii sau alţi vizitatori ai imigranţilor nu au acces acolo.  
Un raport recent comandat de Comisie28 notează faptul că majoritatea rezidenţilor nu deţin o 
broşură de primire sau de informare. Marea majoritate  a ocupanţilor ignoră dreptul pe care 
îl au de a depune plângere. Nu au întotdeauna acces la un interpret. Organizarea unui sistem 
permanent de servicii medicale pune probleme în câteva din centrele închise. Numeroşi 
rezidenţi se plâng de lipsa monitorizării sănătăţii lor mentale. Există probleme în ceea ce 
priveşte calitatea asistenţei juridice. Chiar  dacă nu există probleme la nivel de încadrare 
administrativă, încadrarea psihosocială poate ridica astfel de probleme. În fine, respectul 
pentru unitatea familială a solicitanţilor de azil menţinuţi în centre închise nu este garantat.
În plus, şcolarizarea minorilor pune probleme în centrele închise şi aceştia sunt închişi 
alături de adulţi, contrar articolului 37, c din Convenţia internaţională cu privire la
drepturile copilului.

VI. Concluzii

1. Detenţia sistematică a anumitor categorii de solicitanţi de azil – în special cazul 
„Dublin”, fără să se ţină cont de situaţia concretă a persoanelor care fac obiectul unei măsuri 
de detenţie, este cu atât mai inacceptabilă. Situaţia este cu atât mai şocantă cu cât persoanele 
vulnerabile (copii, femei însărcinate, familii cu copii mici, bolnavi grav etc.) sunt puse în 
detenţie.

2. Promiscuitatea, zgomotul, diversele presiuni, universul carceral si coexistenţa între 
deţinuţi, fac ca detenţiile, câteodată foarte lungi (în unele cazuri mai mult de 5 luni), să fie o 
probă suplimentară dură impusă deţinuţilor.

3. Detenţia cetăţenilor comunitari este inexplicabilă şi reprezintă o încălcare a drepturilor 
fundamentale, deoarece privarea de libertate este disproporţională atunci când este comisă o 
simplă încălcare administrativă (de exemplu lipsa înregistrării la primărie). Datele furnizate 
de autorităţile belgiene sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât fac parte din sute de cazuri.  

4. Dreptul la un interpret şi de a primi deciziile care îi privesc într-o limbă pe care să o 
înţeleagă ar trebui respectat pentru toţi cetăţenii străini care fac obiectul unei decizii a 
                                               
27 Articolul 16 Directiva procedurilor.
28 Raportul asupra Belgiei redactat pentru Comisia Europeană în legătură cu Directiva condiţiilor de 
primire, pentru a servi la redactarea raportului Comisiei către Comisie şi Parlamentul European privind aplicarea 
aceleiaşi directive COM(2007) 745 final
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autorităţilor belgiene. Este cu atât mai uimitor de constatat că traducerea acestor decizii nu 
este întotdeauna furnizată nici măcar în limbile oficiale belgiene.

Delegaţia recomandă guvernului belgian următoarele:

1. Furnizarea de informaţii mai clare privind, în special:

-  închiderea cetăţenilor comunitari în centrele belgiene.

-  date recente (anul 2007) privind cifrele detenţiei în centre, cu detalii şi nu doar „parţial”.

2. Lămurirea poziţiei sale, în special:

- dacă doreşte să continue practicarea detenţiei automate chiar şi a copiilor, în ciuda 
numeroaselor rapoarte care indică gravele sechele care apar. 

-  în ce cazuri autorizează utilizarea de cătuşe pentru transportul deţinuţilor în centrele de 
detenţie. 

-  interpretarea sa privind obligaţiile internaţionale care decurg din Convenţia de la Chicago şi 
relaţia sa cu instrumentele internaţionale privind protecţia drepturilor omului.

- bazele juridice ale practicării închiderii în centre a persoanelor care au comis „infracţiuni 
minore” sau care au muncit „la negru”.

- măsurile întreprinse pentru anchetarea motivaţiilor şi a circumstanţelor tentativelor de suicid 
susţinute în raportul din 2006. 

3. Adoptarea de măsuri legislative şi de reglementare importante şi urgente, în special:

-  încetarea detenţiei în special în cazul cetăţenilor comunitari.

- modificarea termenelor recursului suspensiv contra obligaţiei de a părăsi teritoriul (în 
momentul de faţă 24 de ore) şi a hotărârii Consiliului de litigii pentru străini (72 de ore), 
evitând în orice situaţie corelarea lipsei răspunsului din partea Consiliului de litigii pentru 
străini cu posibilitatea de expulzare a străinilor.

- încetarea practicii convocărilor ilegale pentru a facilita expulzările, practică deja 
condamnată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

- încetarea practicii, recent sancţionate si de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
privind plasarea resortisanţilor străini în zone de tranzit.

- prevederea accesului la educaţie pentru toţi minorii, în special cei care sunt plasaţi în 
detenţie.

- prevederea accesului regulat, reglementat şi non-arbitrar pentru ONG-urile care ar dori să 
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intre în mod constant pentru a consilia deţinuţii şi pentru ICNUP, în toate centrele (a se 
înţelege şi centrul „INAD”) şi în diferite etape ale procedurii.  

- susţinerea serviciilor sociale din centre, prin tot ceea ce este necesar, pentru ca acestea să nu 
mai fie dependente de Ministerul de Interne şi pentru ca medicii din centre să nu mai fie 
dependenţi de conducerea centrului de detenţie.

- prevederea prezenţei în toate centrele a interpreţilor şi a mediatorilor culturali independenţi
de administraţia centrelor. 
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