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MINISTERIE VAN JUSTITIE

Circulaire

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

tel: (070) 3707911; telex 30912 mvj nl

Aan: - de hoofden van plaatselijke

politie .

- de Staf van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a.: - de Procureurs-Generaal

(fgd. directeuren van politie)

- de districtsbureaus van de

Rijkspolitie

...
....

Datum:
22 juli 1992

Datum inwerkingtreding:

22 juli 1992

Geldig tot:

22 juli 1996

Ons kenmerk:

218176/92/DVZ4

Aard:
bekendmaking van beleid

Onderdeel:

DVZ/Regio IV

Onderwerp:

Jongerenuitwisselingsprogramma's

tussen Nederland en Australië en

Nederland en Canada (TBV 64)

Relatie met eerdere circulaire:

1. Inleiding

.-

Sedert geruime tijd bestaan er algemene uitwisselingsprogramma's voor

jongeren tussen Nederland en Australië en tussen Nederland en Canada.

Daarnaast bestaan er uitwisselingsprogramma's voor bijzondere categorieën

jongeren zoals voor jonge boeren, maar deze zullen hier verder buiten

beschouwing blijven. Jongeren uit Australië en Canada die aan een van de

algemene uitwisselingsprogramma's willen deelnemen, mogen een jaar lang

kennismaken met de Nederlandse samenleving en kunnen daarbij bovendien enige

werkervaring opdoen. De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in

deze landen zijn gemachtigd om een machtiging tot voorlopig verblijf af te

geven aan de deelnemers aan deze uitwisselingsprogramma's. Alvorens de

betrokken diplomatieke vertegenwoordiging overgaat tot afgifte van een

machtiging tot voorlopig verblijf, toetst zij of door de aspirant-deelnemer
aan de voorwaarden voor deelname wordt voldaan.

De bovenvermelde uitwisselingsprogramma's zijn tot op heden weinig bekend.

Als gevolg daarvan is het in het verleden regelmatig voorgekomen dat een

vreemdeling die zich in het bezit van een machtiging tot voorlopig verblijf

aanmeldde bij het hoofd van plaatselijke politie in zijn woon- of

verblijfplaats pas na ruggespraak met de directie Vreemdelingenzaken in het

bezit kon worden gesteld van een vergunning tot verblijf.

De onderhavige circulaire is tot stand gekomen teneinde grotere bekendheid

te geven aan het bestaan van de bovengenoemde uitwisselingsprogramma's. De

hoofden van plaatselijke politie zullen hierdoor in staat zijn verzoeken om
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een vergunning tot verblijf in het kader van deze uitwisselingsprogramma's

zelfstandig af te handelen. Daarnaast beoogt de circulaire meer

duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot de vraag of de deelnemers
aan de uitwisselingsprogramma's gedurende hun verblijf in Nederland mogen
werken.

2. Voorwaarden voor deelname

De voorwaarden voor deelname aan de verschillende uitwisselingsprogramma's

stemmen niet volledig overeen. Het onderzoek of aan de gestelde voorwaarden

wordt voldaan zal in de praktijk worden verricht door de Nederlandse

diplomatieke vertegenwoordiging ter plekke. Hier kan derhalve worden
volstaan met de opmerking dat de uitwisselingsprogramma's zich in hoofdzaak

richten op ongehuwde jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar. In

bijzondere gevallen wordt een maximum-leeftijd van 30 jaar geaccepteerd.

Bij zijn aanmelding dient de vreemdeling te beschikken over:

- een geldig paspoort met daarin een door een daartoe gemachtigde

Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging afgegeven machtiging tot

voorlopig verblijf;

- een ticket voor de terugreis, althans over voldoende financiële middelen

vo~r de aanschaf van een dergelijk ticket;

- voldoende middelen van bestaan om gedurende de aanvangsperiode van het

verblijf in Nederland in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, en

- behoorlijke werkervaring of reële vooruitzichten op het verkrijgen van

werk om de eventueel ontoereikende middelen van bestaan gedurende zijn

verblijf in Nederland aan te vullen, dan wel, wanneer hij niet voornemens

is te gaan werken, over voldoende middelen van bestaan.

3. Regeling van het verblijf

Indien aan de onder punt 2 genoemde voorwaarden wordt voldaan, kan het hoofd

van plaatselijke politie aan de vreemdeling een vergunning tot verblijf
verlenen voor een periode van ten hoogste één jaar, ingaande op de datum van
inreis in Nederland.

De vergunning dient - al naar gelang de toepasselijke situatie - te worden

verleend onder de beperking:

- "voor verblijf in het kader van het Netherlands-Australia Working Holiday

Scheme". of

- "voor verblijf in het kader van het Canada-Netherlands Youth Exchange

Pro gramme " .

Aan de vergunning wordt een voorschrift verbonden tot het sluiten van een

vol~oende ziektekostenverzekering.

4. Verrichten van arbeid in loondienst

Anders dan de deelnemers aan de bovenvermelde uitwisselingsprogramma's

veelal zelf veronderstellen, is het hun niet zonder meer toegestaan tijdens
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het verblijf in Nederland te gaan werken. De eventuele werkgever van de

vreemdeling dient te beschikken over een tewerkstellingsvergunning ten
behoeve van de door deze laatste te verrichten werkzaamheden. De

tewerkstellingsvergunning kan worden aangevraagd, zodra de vreemdeling in
het bezit is van een vergunning tot verblijf als bedoeld onder punt 3,

althans indien hij een verzoek om een zodanige vergunning heeft ingediend

(zie art. 5, derde lid, onder b, Wabw). Het verdient aanbeveling om in dat
geval contact op te nemen met de Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor

het Platteland, die ten behoeve van dergelijke vreemdelingen bemiddelt bij

de afgifte van een tewerkstellingsvergunning door het Centraal Bestuur voor

de Arbeidsvoorziening.

In het verleden zijn reeds afspraken gemaakt omtrent een versnelde procedure

voor de afgifte van een tewerkste1lings- vergunning in dergelijke gevallen.

De Stichting Uitwisseling is als volgt bereikbaar:

Stichting Uitwisseling

Postbus 97

1860 AB BERGEN

tel: 02208-96144

fax: 02208-94008

en Studiereizen voor het Platteland

De Staatssecretaris van Justitie,

Namens de Staatssecretaris, ..~-

De Secretaris -Genera.~l..::::::::--_/-'
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