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 nr. 224 154 van 19 juli 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat W. BUSSCHAERT 

Britse Lei 7 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Senegalese nationaliteit te zijn, op 14 februari 2019 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 7 januari 2019 die een 

einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 februari 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat W. BUSSCHAERT verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 20 februari 2016 gaat verzoeker een geregistreerd wettelijk partnerschap aan met de Belgische 

onderdaan P. J. 

 

1.2. Op 27 december 2016 dient verzoeker een aanvraag gezinshereniging in, in hoedanigheid van 

wettelijk geregistreerde partner van de Belgische onderdaan P. J. 
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1.3. Op 12 juli 2017 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een F-kaart, geldig tot 29 juni 2022. 

 

1.4. Op 20 februari 2018 wordt het geregistreerde partnerschap in onderlinge overeenstemming 

stopgezet. 

 

1.5. Op 7 januari 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing die een einde 

stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dit is de bestreden beslissing: 

 

“BESLISSING DIE EEN EINDE STELT AAN HET RECHT OP VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE 

MAANDEN ZONDER BEVEL OM HET GRONDGEB1ED TE VERLATEN 

 

In uitvoering van artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging eh de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt er een einde gesteld aan het verblijf van:  

 

Naam: D(…)  

Voornamen: F(…) M(…) D(…)  

Nationaliteit: Senegal  

Geboortedatum: (…)  

Geboorteplaats: (…) 

Rr: (…) 

Verblijvende te: (…) 

 

Reden van de beslissing:  

Artikel 42quater S1van de wet van 15.12.1980  

4° het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis §2, eerste lid, 2 , 

wordt beëindigd of er is geen gezamenlijke vestiging meer.  

Betrokkene bekwam het verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie, na indiening van een 

bijlage 19ter op 27.12.2016, in functie van haar Belgische partner zijnde mvr. P(…) J(…) (…) Intussen is 

de situatie van betrokkene totaal gewijzigd. Overeenkomstig de gegevens van het Rijksregister blijkt dat 

het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd op 20.12.2016 op 20.02.2018 in onderlinge 

toestemming werd stopgezet. Betrokkenen vormen geen familiale cel meer.  

Overeenkomstig art. 42quater, §1,4° van de wet van 15.12.1980 kan daarom het verblijfsrecht van 

betrokkene beëindigd worden. Om dit rechtsgeldig te kunnen doen dienen wel de uitzonderingsgronden 

en eventuele humanitaire elementen in overweging te worden genomen. Om dit te achterhalen werd op 

25.06.2018 een brief betekend aan betrokkene waarbij betrokkene op de hoogte werd gebracht van 

deze mogelijkheid. Betrokkene legde daarop volgende documenten voor:  

- Arbeidsovereenkomst - bepaalde duur - dd. 28.02.2018 bij werkgever Decathlon Belgium NV; 

Formulier voor de gezondheidsbeoordeling (securex) dd. 3.05.2018  

- Geboorteakte van betrokkene  

- Inschrijvingsbewijs + deelcertificaat voor de lessen Nederlands tweede taal Contract inburgering dd. 

6.02.2017  

- Aansluiting ziektekostenverzekering (CM) dd. 4.07.2018  

Vooreerst wat betreft de uitzonderingsgronden, zoals voorzien overeenkomstig artikel 42quater, §4,1°, 

2°, 3° en 4° dient opgemerkt te worden dat het geregistreerd partnerschap geen drie jaar heeft stand 

gehouden. van gemeenschappelijke kinderen is geen sprake, noch van huiselijk geweld. De 

uitzonderingsgronden zijn bijgevolg niet van toepassing.  

Wat betreft de overweging van mogelijke humanitaire bezwaren die bij een beëindiging van het 

verblijfsrecht overeenkomstig art. 42quater, §1, laatste lid van de wet van 15.12.1980 in overweging 

moeten worden genomen, dient het volgende te worden opgemerkt:  

Wanneer we de duur van het legaal verblijf van betrokkene in België (Al bekomen dd.24.01.2017 

aankomstverklaring op 17.07.2016) bekijken, blijkt dat het dus helemaal niet over een lange periode 

blijkt te gaan. Alleszins nog geen vijf jaar, vandaar ook dat het verblijfsrecht intrekbaar is. Wat betreft 

zijn leeftijd dient opgemerkt te worden dat betrokkene een volwassen persoon is, hij is niet van 

buitengewoon hoge leeftijd. Derhalve is het redelijk te stellen dat zijn leeftijd geen bezwaar vormt voor 

het nemen van deze beslissing. Verder wat betreft zijn medische situatie heeft betrokkene niets 

voorgelegd. Het hebben van een ziekteverzekering wijst op het nakomen van een wettelijke verplichting, 

dit betekent allerminst dat betrokkene medische problemen zou hebben die relevant zijn inzake deze 

beslissing. Verder wat betreft zijn gezinssituatie blijkt de wettelijke samenwoonst met zijn partner te zijn 
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stopgezet, betrokkene betwist dit niet. Hij heeft in elk geval geen enkel stuk voorgelegd waaruit zou 

kunnen besloten worden dat hij wel degelijk nog een partnerrelatie onderhoudt met de 

referentiepersoon. Uit het rijksregister kunnen we afleiden dat hij heden een woning deelt met iemand 

anders. Hij heeft echter geen enkel bewijsstuk voorgelegd betreffende een relatie die hij met deze 

persoon zou hebben. Gezien betrokkene zelf geen gezinsleven inroept, kan bezwaarlijk gesteld worden 

dat met deze beslissing betrokkenes gezinsleven in het gedrang zou kunnen komen. Uit de voorgelegde 

documenten blijkt wel dat betrokkene er in geslaagd is werk te vinden. Dit is uiteraard een positief 

element, echter het hebben van een job/inkomen is geen afdoende bewijs van een uitzonderlijke graad 

van integratie gezien dit een voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. 

Bovendien kan betrokkene de verworven competenties als pluspunt gebruiken in een tewerkstelling in 

het land van herkomst. Wat betreft de sociale - en culturele integratie legt betrokkene verschillende 

documenten voor: Uit de attesten: (inschrijvingsbewijs - deelcertificaten Nederlandse tweede taal + 

contract inburgering) blijkt dat betrokkene deze lessen gevolgd heeft. Het volgen van deze cursussen is 

verplicht. Bijgevolg toont dit niet aan dat betrokkene op een bijzondere manier reeds geïntegreerd is in 

België of grote moeite doet om geïntegreerd te geraken. Wel integendeel, wat betreft betrokkenes 

kennis van het Nederlands, blijkt dit nog zeer beperkt. De geattesteerde lesniveau's getuigen ervan dat 

mijnheer kennis genomen heeft van het Nederlands, maar allerminst dat hij het al beheerst. Ten slotte 

wat betreft betrokkenes bindingen met het land van herkomst, daar heeft hij zelf niets van voorgelegd. 

Gezien betrokkenes leeftijd en de korte duur dat hij in België heeft verbleven is het redelijk aan te 

nemen dat hij nog voldoende affiniteit heeft met de plaatselijke taal of talen, de culturele en sociale 

gebruiken, de mensen daar,... zodat hij makkelijk terug aansluiting kan vinden in zijn land van origine. 

Geen van de andere documenten heeft enige relevantie. Gezien het geheel van bovenstaande 

elementen kan niet gesteld worden dat betrokkene duurzaam verankerd is in België.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Met het oog op een goede rechtsbedeling worden het eerste en het tweede middel gezamenlijk 

besproken. In het eerste middel werpt verzoeker de schending op van artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet en het zorgvuldigheidsbeginsel. In het tweede middel werpt verzoeker de schending 

op van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM). De middelen luiden als volgt: 

 

“Aangezien het artikel 42quater, §1, 4° laatste lid van de Vreemdelingenwet duidelijk stelt dat bij een 

beslissing om een einde te stellen aan het verblijf de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met de 

gezins- en economische situatie;  Aangezien de relatie met mevrouw P(…) J(…) (…) weliswaar 

beëindigd was, doch verzoeker opnieuw een duurzame relatie had met mevrouw J(…) K(…) (…), 

dragende de Belgische nationaliteit en tevens onderdaan van de Europese Unie (STUK2);  Aangezien 

de bestreden beslissing de facto melding maakt van het feit dat verzoeker een woning deelt met iemand 

anders, doch hier naar geen verder onderzoek naar doet;  Dat de beslissing dan ook het 

zorgvuldigheidsbeginsel schendt, nu mag verwacht worden dat  deze zijn onderzoeksplicht als 

onderdeel van de zorgvuldigheid met de nodige ernst ter harte neemt. Vermits  de overheid op eigen 

initiatief zulke beslissing neemt, dient DVZ, indien er immers onvoldoende informatie bestaat om tot een 

beslissing te komen bijkomend onderzoek te verrichten;  Stavingsmiddel :  - RVV 25 november 2009, nr. 

34804; 27 november 2009, nr. 34.991; 10 december 2009, nr. 35.640;  Dit is des te meer het geval nu 

verzoeker niet alleen een duurzame relatie heeft met een Belgische onderdaan maar tevens over een 

legale tewerkstelling beschikt die maakt dat hij niet ten laste valt van de Belgische Sociale Zekerheid 

(STUK3);  De beslissing schendt dan ook het zorgvuldigheidsbeginsel juncto artikel 42 quater, §1, 4° 

laatste lid van de Vreemdelingenwet;  Het eerste middel is dan ook gegrond.     

Schending van artikel 8 EVRM  Door de bestreden beslissing is de kans reëel dat zij verzoeker 

uiteindelijk terug dient te keren naar zijn thuisland Senegal  Terwijl artikel 8 EVRM duidelijk  het recht op 

eerbiediging van privé familie- en gezinsleven garandeert , d.w.z. :   

*1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn  woning 

en zijn correspondentie. •  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan  voor  

zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het  voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de  goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.   

Welnu, zoals hierboven reeds aangetoond, heeft verzoeker een duurzame relatie met mevrouw J(…) 

K(…) (…); hij heeft dan ook recht op de eerbiediging van zijn privé familie en gezinsleven en dient de 

mogelijkheid te hebben om samen met  zijn partner dit recht te kunnen uitoefenen;  Dit is des te meer 
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het geval nu verzoeker niet valt onder de uitzonderingscriteria die het algemeen verbod tot inmenging 

van enig openbaar gezag zouden rechtvaardigen : verzoeker vormt immers geen gevaar voor de 

nationale veiligheid, de openbare orde of de voorkoming van strafbare feiten en wanordelijkheden; 

verzoeker is immers in het bezit van een blanco strafblad; (STUK3) verzoeker vormt geen gevaar voor 

de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;  

Aangezien er aldus een gezinsleven bestaat en aangezien het gaat om de beëindiging van een 

voortgezet verblijf, is er dan ook inmenging en dient artikel 8 te worden toegepast. Uw zetel is immers 

duidelijk : het is de taak van het bestuur om,vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan het kennis heeft of 

zou moeten hebben. De vereiste van artikel 8 EVRM heeft immers te maken met waarborgen en niet 

met de loutere goede wil of met praktische regelingen. Bovendien primeert dit artikel op de 

Vreemdelingenwet.  Stavingsmiddel : - RVV 17 februari 2011, nr. 56.201 (T. Vreemd. 2011, 130)  Het 

tweede middel is dan ook gegrond.”  

 

2.2. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven en 

luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 1.  In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar(2) na de 

erkenning van hun recht op verblijf(1) een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de 

familieleden van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de 

hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie:   

(…) 

 4°  het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden, het 

geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer   

(…) 

Voor de toepassing van het eerste lid, 5°, teneinde te bepalen of de familieleden van een burger van de 

Unie een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk vormen, wordt rekening 

gehouden met het al dan niet tijdelijke karakter van hun moeilijkheden, de duur van hun verblijf in het 

Rijk, hun persoonlijke situatie en het bedrag van de aan hen uitgekeerde steun.  

Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong.  

(…) 

§ 4   

 Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing:   

 1°  indien het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van 

de gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, 

waarvan minstens één jaar in het Rijk. In geval van nietigverklaring van het huwelijk dient de echtgenoot 

bovendien te goeder trouw te zijn geweest;  

 2°  of indien het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk 

verblijven, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste 
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lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen 

burger van de Unie is;  

 3°  of indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 

partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, die geen 

burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 

in het Rijk en dit zolang het nodig is;  

 4°  of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid 

aantoont tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste 

lid, 1° of 2° het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in 

de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het Strafwetboek;   

(…)” 

 

De bestreden beslissing steunt op artikel 42quater, §1, 4° van de Vreemdelingenwet omdat het 

geregistreerde partnerschap dat verzoeker met zijn Belgische partner aangegaan heeft op 20 december 

2016 in onderlinge overeenstemming werd stopgezet op 20 februari 2018. Dit wordt niet betwist door 

verzoeker. 

 

Verzoeker betoogt dat de gemachtigde onvoldoende onderzoek heeft gevoerd naar de nieuwe 

duurzame relatie die verzoeker heeft met een andere Belgische onderdaan. Hij stelt een gezin te 

vormen met zijn nieuwe partner en dat de bestreden beslissing hierdoor artikel 8 van het EVRM 

schendt.  

 

Op 25 juni 2018 werd verzoeker uitgenodigd om alle elementen die nuttig kunnen zijn voor zijn dossier 

over te maken aan het gemeentebestuur van zijn woonplaats. In deze brief wordt uitdrukkelijk vermeld 

dat betrokkene alle relevante wijzigingen van zijn situatie dient door te geven. Verzoeker heeft volgende 

stukken overgemaakt: 

 

“- Arbeidsovereenkomst - bepaalde duur - dd. 28.02.2018 bij werkgever Decathlon Belgium NV; 

Formulier voor de gezondheidsbeoordeling (securex) dd. 3.05.2018  

- Geboorteakte van betrokkene  

- Inschrijvingsbewijs + deelcertificaat voor de lessen Nederlands tweede taal Contract inburgering dd. 

6.02.2017  

- Aansluiting ziektekostenverzekering (CM) dd. 4.07.2018.” 

 

Aangaande de vermeende nieuwe partner van verzoeker stelt de gemachtigde het volgende: “Hij heeft 

in elk geval geen enkel stuk voorgelegd waaruit zou kunnen besloten worden dat hij wel degelijk nog 

een partnerrelatie onderhoudt met de referentiepersoon. Uit het rijksregister kunnen we afleiden dat hij 

heden een woning deelt met iemand anders. Hij heeft echter geen enkel bewijsstuk voorgelegd 

betreffende een relatie die hij met deze persoon zou hebben. Gezien betrokkene zelf geen gezinsleven 

inroept, kan bezwaarlijk gesteld worden dat met deze beslissing betrokkenes gezinsleven in het gedrang 

zou kunnen komen.” 

 

Verzoekers betoog, dat de gemachtigde wist dat hij met iemand anders samenwoonde maar dat hij hier 

geen verder onderzoek naar heeft gedaan, kan niet worden gevolgd. Uit de bovenstaande motivering 

blijkt dat de gemachtigde alle door verzoeker aangebrachte elementen heeft besproken. Het is niet 

kennelijk onredelijk van de gemachtigde om te stellen dat er geen enkel bewijsstuk voorligt betreffende 

een relatie met een andere persoon en er niet kan worden gesteld dat verzoekers gezinsleven in het 

gedrang komt. Verzoeker maakt dit met zijn betoog niet aannemelijk. De zorgvuldigheidsverplichting die 

rust op de bestuursoverheid geldt evenzeer ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van 

een wederkerig bestuursrecht, de burger. Er dient op te worden gewezen dat verzoeker de nodige 

documenten en elementen diende aan te brengen opdat de verwerende partij zijn humanitaire situatie 

kon beoordelen. Het kwam dus aan verzoeker toe, in het kader van het onderzoek naar een eventuele 

intrekking van het verblijfsrecht, het bestuur op de hoogte te brengen van alle relevante gegevens. Het 

komt de aanvrager toe om iedere gewijzigde situatie aan het bestuur mee te delen, zeker als hem dit in 

een specifiek schrijven wordt gevraagd. De vreemdeling dient de nodige zorgvuldigheid aan de dag te 

leggen (cf. RvS 28 april 2008, nr. 182.450, DE GRAEVE).  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker niet betwist dat hij geen informatie heeft aangebracht met betrekking 

tot zijn zogenaamde duurzame relatie. Hij doet dit voor de eerste keer in zijn verzoekschrift. Hij kan dit 

element niet voor de eerste keer inroepen voor de Raad. De Raad zou immers zijn bevoegdheid 
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overschrijden indien hij rekening zou houden met elementen die niet aan de verwerende partij zouden 

worden voorgelegd. Voor de beoordeling van de wettigheid van een bestuurshandeling moet de Raad 

zich plaatsen op het ogenblik van het nemen van die bestuurshandeling, rekening houdend met de 

alsdan voorhanden zijnde feitelijke en juridische gegevens (RvS 26 maart 2013, nr. 222.999).  

 

Aangezien verzoeker geen beschermingswaardige gezins- en/of privéleven in België heeft aangetoond, 

terwijl hij daar om werd verzocht, is er ook geen inmenging door de bestreden beslissing, zodat de 

verwerende partij niet diende over te gaan tot een belangenafweging. 

 

Verzoeker stelt dat hij over een legale tewerkstelling beschikt. Hij betoogt dat dit aantoont dat hij niet ten 

laste valt van de Belgische sociale zekerheid. De Raad wijst erop dat de gemachtigde rekening heeft 

gehouden met deze gegevens. De bestreden beslissing motiveert: “Uit de voorgelegde documenten 

blijkt wel dat betrokkene er in geslaagd is werk te vinden. Dit is uiteraard een positief element, echter het 

hebben van een job/inkomen is geen afdoende bewijs van een uitzonderlijke graad van integratie gezien 

dit een voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Bovendien kan betrokkene 

de verworven competenties als pluspunt gebruiken in een tewerkstelling in het land van herkomst.” 

Verzoeker onderwerpt voornoemd motief niet aan een inhoudelijke kritiek. Verzoekers betoog toont niet 

aan dat de gemachtigde niet zorgvuldig is geweest.  

 

Waar verzoeker ten slotte nog verwijst naar arresten van de Raad, stelt de Raad dat verzoeker niet 

aantoont zich in dezelfde omstandigheden te bevinden als de verzoekende partijen in de arresten die zij 

aanhaalt. Hij haalt deze arresten aan om te tonen dat de gemachtigde een zorgvuldig onderzoek dient 

te voeren. Uit het voorgaande is vastgesteld dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat er sprake is van 

een onzorgvuldig onderzoek, of met welke elementen er niet of niet voldoende rekening is gehouden. 

 

De aangevoerde schendingen worden niet aangetoond. 

 

Het eerste en het tweede middel kunnen niet worden aangenomen. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien juli tweeduizend negentien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 


