
Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek 
Suriname inzake verkresen rechten 

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden 
en 
De Regering van de Republiek Suriname 

Bevestigen, 

Ter gelegenheid van de ondertekening van de Overeenkomst inzake 
de binnenkomst en het verblijf van wederzijdse onderdanen en 
zonder de bedoeling te hebben een uitputtende opsomming te 
geven, het volgende: 

Artikel 1 
Degenen die over een uit hoofde van de op 25 november 1 9 7 5  te 
Paramaribo tot stand gekomen Overeenkomst inzake het verblijf 
en de vestiging van wederzijdse onderdanen afgegeven verblijfs- 
titel beschikken, blijven na 25 november 1 9 8 0  de uit die Over- 
eenkomst voortvloeiende rechten genieten. 

Artikel 2 
Degenen die v66r 25 november 1 9 8 0  een verzoek om vergunning tot 
verblijf of een machtiging tot voorlopig verblijf hebben inge- 
diend en van wie is vastgesteld, dat zij v66r die datum hebben 
voldaan aan de vereisten die gelden op grond van de in artikel 
1 genoemde Overeenkomst, komen voor een vergunning tot verblijf 
in aanmerking en genieten de uit genoemde Overeenkomst voort- 
vloeiende rechten. 

Artikel 3 
Een Surinaamse onderdaan, die op 24 november 1 9 8 0  in Nederland 
is en ten aanzien vaïì wie v66r 25 november 1 9 8 0  een recht op 
een verblijfstitel is ontstaan, krijgt de gelegenheid om dit 
recht ook na 24 november 1 9 8 0  te effectueren, mits hij zijn aan- 
vraag om een vergunning tot verblijf en, indien nodig, een te- 
werkstellingsvergunning heeft ingediend v66r 25 februari 1 9 8 1 ,  
Hij geniet de rechten die voortvloeien uit de in Artikel 1 ge- 
noemde Overeenkomst. 

TEN BLIJKE WURVAN de ondergetekendm dit Protocol hebben onder- 
tekend. 

GEDAAN te Paramaribo op 23 januari 1 9 8 1  in tweevoud in de 
Nederlandse taal. 

Voor de Regering van het 
Koninkrijk der Nederlanden, 
(w.g. ) A-Heldring 

Voor de Regering van de 
Republiek Suriname, 
(w.g.) H.H.Naarendorp 


