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Het nader gehoor 
Voorbereiding op het nader gehoor 
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15.3.5 Gezinshereniging en gezinsvorming 
15.4 Onthouding, niet-verlenging van de geldigheidsduur en 

intrekking van de w t v  
15.4.1 Gronden voor onthouding wtv, dan wel de niet-inwilliging 
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Intrekking of niet-verlenging van de geldigheidsduur wegens 
andere grond voor verblijf 
Documenten voor voormalige wtv-houders zonder verblijfsstatus 
Arbeidsmarktaantekening 
Bevoegdheidsverdeling 
Bevoegdheid tot verlening van een wtv  
Bevoegdheid tot verlenging van de geldigheidsduur van een w t v  
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Intrekking en weigering van verlenging 
Toelating als vluchteling (art. 15, derde lid, j" art. 10, eerste lid, 
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Vergunning tot verblijf om klemmende redenen van humanitaire 
aard 
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Procedure 
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Gezinsleden van houders van een vergunning tot verblijf 

Internationale regelingen 
Het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen 
Overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen (Trb. 1958, 11 1) 
met Protocol (Trb. 1973, 122) 
De Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van visa voor 
vluchtelingen (Trb. 1959, 153) 
Akkoord tussen de Beneluxlanden en Zwitserland inzake het reis- 
verkeer van vluchtelingen (Trb. 1964, 120) 
Overeenkomsten betreffende de verlenging van de geldig- 
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Europese overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijk- 
heid k e t  betrekking tot vluchtelingen 
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