
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse 

Zaken en Institutionele Hervormingen over "de recente gewelddadige aanslag in het 

Burundese dorp Gatumba" (nr. 6620) – 08/11/2011 

06.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de situatie in 

Burundi interesseert mij omdat ik waarnemer was van de verkiezingen aldaar. Bovendien ben 

ik meter van een mensenrechtenactivist in Burundi.  

 Ik heb vernomen dat er op 18 september in het Burundese dorp Gatumba een aanslag heeft 

plaatsgevonden. Niet minder dan eenenveertig personen werden gedood toen een kleine groep 

aanvallers het vuur opende op een lokale bar. Dit is niet de eerste keer dat Gatumba het toneel 

is van bruut geweld en bloedvergieten. Waarnemers ter plekke stellen bovendien vast dat 

Burundi momenteel nog steeds wordt gekenmerkt door verschillende vormen van zogenaamd 

low level violence, wat natuurlijk niet minder belangrijk is, en van politieke instabiliteit. Het 

totale aantal dodelijke slachtoffers van deze laatste aanslag – eenenveertig personen – ligt 

nochtans hoger dan andere recente incidenten.  

 Aangezien wij de mensenrechtensituatie in Burundi van nabij willen volgen, stel ik u de 

volgende vragen. Kunt u mij bevestigen dat er in Gatumba een grote militaire aanwezigheid is 

of is geweest, en dat de slachtoffers voor het overgrote deel militairen zijn? Hebben u en uw 

diensten enig zicht op de mogelijke daders of groeperingen die verantwoordelijk zijn voor 

deze recente aanslag? Deelt u de analyse van de Burundese autoriteiten die de 

verantwoordelijkheid lijken te leggen bij een specifieke gewapende groepering?  

 Kunt u schetsen hoe u de huidige politieke toestand en de stabiliteit van Burundi inschat? 

Ziet u met andere woorden een toename van het intern geweld en instabiliteit, of blijft de 

gebeurtenis in Gatumba, en bij uitbreiding in andere regio’s in Burundi, veeleer een 

geïsoleerd feit? 

 06.02 Minister Steven Vanackere: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lanjri, er zijn geen 

indicaties dat de slachtoffers militairen waren. Het zou veeleer gaan om aanhangers van een 

plaatselijke voetbalclub. De slachtoffers waren burgers, waaronder verschillende vrouwen en 

minstens een kind. Onze ambassadeur heeft dit persoonlijk kunnen waarnemen toen hij de 

ochtend na de aanslag de plaats heeft bezocht. 

 De Belgische Speciale Gezant voor de Grote Meren heeft enkele dagen na deze aanval het 

land bezocht. Hij heeft kunnen vaststellen dat de meerderheid van zijn gesprekspartners het 

FNL verantwoordelijk stellen voor de feiten in Gatumba. Het onderzoek is momenteel nog 

aan de gang, maar de Burundese minister van Openbare Veiligheid heeft onze ambassadeur 

meegedeeld dat binnen enkele weken reeds een definitief rapport mag worden verwacht. Uit 

verschillende bronnen kan worden vernomen dat het onderzoek snel vordert en dat sommige 

namen van potentiële daders bekend zijn. Een vermoedelijke dader werd de dag na de aanslag 

al gearresteerd. Het is uiteraard niet aan België, de internationale gemeenschap of de politieke 

overheden om in dit stadium vooruit te lopen op de besluiten van het onderzoek. 

 Uw vierde vraag heeft een grote relevantie voor de toekomst. De jongste maanden was er 

inderdaad een stijging van het intern geweld. Er was een stijgend aantal afrekeningen, 

wraakacties en vergeldingen. 

  



De aanval in Gatumba is jammer genoeg geen geïsoleerd feit. Het was wel een opmerkelijk 

incident, door het hoge aantal slachtoffers. Uiteraard hebben België en de internationale 

gemeenschap de voorbije weken verschillende duidelijke boodschappen gegeven aan de 

Burundese autoriteiten. Ik heb het zelf vrij expliciet gedaan toen ik in september in New York 

was, zowel bilateraal ten aanzien van president Nkurunziza als tijdens de BPC-vergadering, 

maar uiteraard hebben ook onze ambassadeur en onze speciale gezant onophoudelijk gewezen 

op onze grote bezorgdheid over deze incidenten. Er is sterk aangedrongen om af te zien van 

repressie tegen FNL-militanten, en een duidelijk onderscheid te maken tussen criminele 

elementen en partijmilitanten. Wij hebben ook de oppositie signalen gegeven dat wij geweld 

afkeuren. 

 Mevrouw Lanjri, uw vraag geeft mij de kans iets over de bijzonder recente actualiteit te 

zeggen. Gisteren gebeurde er in Burundi een regeringsherschikking. Een eerste analyse lijkt 

erop te wijzen dat verschillende voorstanders van de harde lijn vervangen werden. Het is te 

vroeg om definitieve conclusies te trekken. Ook in de presidentiële omgeving wachten 

immers enkele benoemingen. Het is niet ongebruikelijk dat ministers een plaats vinden in de 

presidentiële omgeving, dus ik wens nog geen definitieve conclusies te trekken. Op basis van 

de informatie die ik nu heb – over de minister van Buitenlandse Zaken en over andere cruciale 

posten zoals de kabinetschef van president Nkurunziza en de minister van Openbare 

Veiligheid – heb ik de stellige indruk dat het regime van Bujumbura met deze herschikking de 

weg van de constructieve dialoog kiest boven die van de harde repressie. 

 06.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, elk leven dat gelaten wordt bij een 

conflict of een aanslag is uiteraard te betreuren, zeker wanneer het gaat om onschuldige 

burgers, vrouwen en kinderen. Het is goed dat België samen met de internationale 

gemeenschap de Burundese autoriteiten heeft aangesproken en het signaal stuurde dat dit echt 

niet te tolereren valt. Ik meen dat wij dat moeten blijven doen. 

 Ik weet dat wij het onderzoek nog moeten afwachten en dat wij nu niet mogen vooruitlopen 

op de conclusies ervan. Dan nog zullen het in eerste instantie de Burundese autoriteiten zelf 

zijn die de nodige maatregelen moeten treffen. België staat goed aangeschreven in Burundi. 

Wij moeten die rol behouden, want dat kan ondersteunend zijn bij het zoeken naar 

menswaardige oplossingen van conflicten. Die horen niet via aanslagen te worden beslecht. 

Het incident is gesloten. 

 


