
B 10 Onderdanen van de Republiek Suriname - 
Verkregen rechten - 

4 Surinaamse onderdanen die Nederland ziin binnenaekomen 
4 d 

voor 25 november 1980 en die nog rechten ontlenen aan 
de Overeenkomst inzake verblijf en vestiging van 1975 
(verkregen rechten) 

Het gaat hier om de volgende categorieën: 

a. Surinaamse onderdanen, die over een uit hoofde van 
voornoemde Overeenkomst afgegeven geldige verblijfs- 
titel beschikken; 

b. Surinaamse onderdanen, die voor 25 november 1980 
een verzoek om een vergunning tot verblijf hebben 
ingediend en van wie is vastgesteld dat zij voor 
die datum aan de voor hen - op grond van de beëin- 
digde Overeenkomst inzake verblijf en vestiging van 
1975 - geldende vereisten hebben voldaan en dat.zij 
daaraan zijn blijven voldoen; 

c. Surinaamse onderdanen van wie is vastgesteld dat 
voor hen voor 25 november 1980 in Nederland een 
recht op een verblijfstitel is ontstaan en dat zij 
aan de daarvoor gestelde vereisten zijn blijven vol- 
doen en die hun aanvraag om een vergunning tot ver- 
blijf en - indien nodig - om een tewerkstellings- 
vergunning voor 25 februari 1981 hebben ingediend. 

Op deze categorieën Surinaamse onderdanen is van toe- 
passing het gestelde in 5. 
De onverkorte toepassing van de (in 5 behandelde) Over- 
eenkomst inzake verblijf en vestiging van 1975 heeft 
zowel betrekking op de verlening van de verblijfstitel 
als op de latere beslissingen met betrekking tot deze 
verblijfstitel (verlenging van de geldigheidsduur, in- 
trekking etc.), alsmede op bijvoorbeeld het recht op 
gezinshereniging. 
Het verdient aanbeveling om op de registratiekaart 
(model D 52) van een Surinaamse onderdaan, als hier be- 
doeld, een aantekening te plaatsen, luidende: 'verkre- 
gen rechten'. 

Uit een op grond van de overeenkomst inzake verblijf 
en vestiging van 1975 verleende toestemming tot ver- 
blijf vloeien uiteraard slechts drie rechten voort, 
welke daaraan ingevolge deze Overeenkomst zijn ver- 
bonden. 
Het recht op gezinshereniging op grond van art. 5 van 
de Overeenkomst, bijvoorbeeld, komt derhalve slechts 
toe aan diegenen aan wie op grond van een van de artt. 
2, 3, 4 en 8 van de Overeenkomst verblijf is toege- 
s taan. 

NB 
1°- de toelating van personen die na 24 november 1980 

naar Nederland komen in het kader van gezinsher- 
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eniging met een Surinaams onderdaan aan wie op 
grond van een van de artt. 2, 3, 4 en 8 van de 
Overeenkomst inzake verblijf en vestiging van 1975 
verblijf is toegestaan geschiedt overeenkomstig 
het bepaalde in 5. 
Voor het overige ontlenen deze gezinsleden aan 
deze Overeenkomst geen rechten en is op hen de in 
2 aangegeven regeling van toepassing; 

2O- Op Surinaamse onderdanen die wel voor 25 november 
1980 Nederland zijn binnengekomen, maar die geen 
'verkregen rechten' hebben, omdat zij niet aan een 
of meer van de andere daarvoor gestelde voorwaar- 
den voldoen is de in 2 aangegeven regeling van toe- 
passing; 

3O- Indien door een Surinaams onderdaan een beroep 
wordt gedaan op een door hem verkregen recht op 
grond van de beëindigde Overeenkomst inzake ver- 
blijf en vestiging van 1975 dient een bijzondere 
aanwijzing te worden gevraagd (zie A 2) . 


