BELEIDSNOTA: BURUNDI

C OMMISSARIAAT - GENERAAL VOOR DE V LUCHTELINGEN EN DE S TAATLOZEN

BELEIDSNOTA BURUNDI
Datum: 04/07/2018
DISCLAIMER
Een landgebonden beleidsnota geeft de grote krijtlijnen weer van de beleidsregels die de commissaris-generaal hanteert bij de
beoordeling van de asielaanvragen afkomstig uit een welbepaald land.
Een landgebonden beleidsnota vangt aan met een korte, vereenvoudigde voorstelling van de complexe situatie in een land van
herkomst. In die situatieschets worden enkel de asielrelevante aspecten van de situatie in het land toegelicht. Vervolgens wordt
een niet-limitatief overzicht gegeven van de risicogroepen in het land van herkomst. Hierbij gaat de aandacht uit naar de
risicoprofielen waar het CGVS in haar dagelijkse werking voornamelijk mee in aanraking komt. Verder worden enkel de
beleidsthema’s besproken die relevant zijn voor het land van oorsprong of waarvoor voor dat land bijzondere beleidsregels
gelden. Een landgebonden beleidsnota bevat bijgevolg geen volledige weergave van alle mogelijke problematieken waarmee
burgers in hun land van oorsprong geconfronteerd kunnen worden.
Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over
de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende
objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, nietgouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de
commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca,
dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen. Uit het gegeven dat een COI Focus
gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou
zijn.
Een beleidsnota geeft geenszins de complexiteit weer van de beoordeling van een asielaanvraag. Bij het beoordelen van een
asielaanvraag houdt de commissaris-generaal immers niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in
het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke
omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende
concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan
dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn
persoon betrokken feiten aanbrengen.
Een beleidsnota heeft een louter informatieve waarde en wordt enkel ter inlichting en volledig vrijblijvend gepubliceerd. Er
kunnen geen rechten van welke aard dan ook ontleend worden aan de inhoud van een landgebonden beleidsnota. De er in
vervatte gegevens zijn louter van algemene aard en zijn niet aangepast aan de persoonlijke of specifieke omstandigheden van
een asielzoeker. Een landgebonden beleidsnota kan dan ook niet gebruikt worden als een middel om de asielaanvraag of een
beroep tegen de beslissing van de commissaris-generaal te staven.
De in een beleidsnota opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid gecontroleerd. Het CGVS spant zich in om de
landgebonden beleidsnota’s zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks die aandacht is het mogelijk dat de
inhoud onvolledig is of onjuistheden bevat. Het CGVS kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte
schade die voortvloeit uit de toegang, de consultatie of het gebruik van de informatie opgenomen in een beleidsnota.
Voor een beter begrip van de beleidsthema’s die in een landgebonden beleidsnota aan bod kunnen komen, zie de webpagina
“Over het CGVS/Beleid”.

1. SITUATIESCHETS
De veiligheidssituatie is geleidelijk aan verslechterd in Burundi sinds president Nkurunziza op 25
april 2015 aankondigde dat hij zich kandidaat zou stellen voor en derde mandaat als president en
sinds de daaropvolgende mislukte staatsgreep van 13 mei 2015. De veiligheidssituatie in het land
is momenteel problematisch en ernstig. Deze situatie heeft geleid tot talrijke daden van meestal
gericht geweld, hoofdzakelijk vanwege de overheid, de ordetroepen et de Imbonerakure, een
militie die banden heeft met de partij aan de macht. Hoewel de confrontaties tussen de
ordetroepen en de gewapende troepen heel zeldzaam zijn geworden, zijn ernstige
mensenrechtenschendingen van opposanten en activisten courant en wijdverspreid geworden,
alsook de onderdrukking van elke vorm van reële of denkbeeldige dissidentie. In september 2017
maakt een VN-onderzoekscommissie melding van misdaden tegen de menselijkheid. In oktober
2017 stelde het Internationaal Strafhof (ICC) een onderzoek in. Sinds het begin van de crisis zijn
meer dan 400.000 Burundezen naar de buurlanden gevlucht.
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2. VERVOLGING IN DE ZIN VAN HET VLUCHTELINGENVERDRAG
De commissaris-generaal erkent dat de situatie in Burundi zeer problematisch is maar is tevens
van oordeel dat deze situatie niet van dien aard is dat elke Burundees per definitie, louter omwille
van zijn herkomst, in aanmerking komt voor een beschermingsstatus.
Voor sommige profielen of sommige categorieën van personen bestaat er echter een groter risico
om vervolgd te worden of een grotere kans dat ze in het verleden daden van vervolging hebben
ondergaan. Dit wil niet zeggen dat er sprake is van groepsvervolging, in de zin van een vervolging
die voortvloeit uit een bewust en systematisch beleid en die om het even welk lid van een bepaalde
groep kan treffen louter omdat hij/zij deel uitmaakt van deze groep. De asielzoeker moet dus
kunnen aantonen dat hij tot een bepaalde risicogroep behoort en bijkomend concrete en
individuele feiten van vervolging aanbrengen.
De commissaris-generaal kent in beginsel de vluchtelingenstatus toe, onafhankelijk van de regio
van herkomst van de asielzoeker. Daar echter het geweld in enkele regio’s is geconcentreerd zal er
voor de beoordeling van de asielaanvraag een bijzondere aandacht worden besteed aan de regio
van herkomst van de asielzoeker.
3. SUBSIDIAIRE BESCHERMING
De commissaris-generaal is van oordeel dat er geen zwaarwegende gronden bestaan om aan te
nemen dat er momenteel in Burundi sprake is van willekeurig geweld in het kader van een
gewapend conflict waardoor een burger een reëel risico loopt dat zijn leven of zijn persoon in geval
van terugkeer ernstig zou worden bedreigd.
Het CGVS volgt de situatie in Burundi voortdurend op. Bij het beoordelen van de nood aan
subsidiaire bescherming houdt de commissaris-generaal steeds rekening met de feitelijke situatie
in Burundi zoals deze bestaat op het ogenblik van zijn beslissing.
4. UITSLUITING
Als er ernstige redenen bestaan om te veronderstellen dat de asielzoeker rechtstreeks betrokken
was bij oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid, zal hij uitgesloten worden van de
Vluchtelingenconventie en de status van subsidiaire bescherming.
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