
RvV X - Pagina 1 van 2

nr. 262 985 van 26 oktober 2021

in de zaak RvV X / XI

In zake: X

X

X

X

X

X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X, X, X en X, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op

22 juli 2021 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 17 juni 2021.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 september 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 oktober

2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. KALIN, loco advocaat H.

CHATCHATRIAN, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. Verzoekers dienen op 27 november 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Eerste en

tweede verzoeker worden gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (hierna: het CGVS) op 4 mei 2021; derde en zesde verzoeker op 6 mei 2021; vierde en vijfde

verzoeker op 5 mei 2021.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen neemt op 17 juni 2021 ten

aanzien van elk van de verzoekers een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit zijn de bestreden beslissingen.
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1.3. Verzoekers maken op 28 juli 2021 overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen een aanvullende nota over, samen met een gelegaliseerde vertaling van een deel

van het persoonlijk onderhoud van A.N. en M.O. alsook met een USB-stick waarop opnames staan van

hun gehoren op het CGVS.

1.4. De verwerende partij maakt op 28 september 2021 overeenkomstig voormeld wetsartikel een

aanvullende nota over, waarin een evaluatie van de actuele situatie in El Salvador wordt gemaakt. Zij

verwijst hierbij naar:

- COI Focus “El Salvador: Retour au pays après un épisode migratoire” van 13 juli 2021;

- COI Focus “El Salvador: Veiligheidssituatie” van 12 oktober 2020.

1.5. Verzoekers maken op 6 oktober 2021 overeenkomstig voormeld wetsartikel een aanvullende nota

over met het dossier van het Salvadoraanse parket-generaal voor afpersing en georganiseerde

misdaad.

1.6. Ter terechtzitting deelt de verwerende partij dat zij de bestreden beslissingen op 7 oktober 2021

heeft ingetrokken. Zij legt hiervan stukken neer.

1.7. Het beroep is zonder voorwerp en bijgevolg doelloos geworden, en moet om die reden worden

verworpen.

1.8. De verzoekende partijen geven ter terechtzitting aan zich naar de wijsheid van de Raad te

gedragen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig oktober tweeduizend eenen-

twintig door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


