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Inleiding
Op 14 maart 2002 hebben de regerin-
gen van Canada en Nederland een
Memorandum van Overeenstemming
(Memorandum Of Understanding:
MOU) getekend inzake een werkva-
kantieprogramma (Working Holiday
Program: WHP) en een uitwisselings-
programma voor werkende jongeren
(Young Workers Exchange Program:
YWEP) welke in werking is getreden
per 28 maart 2002.
Dit MOU vervangt de eerdere afspra-
ken die gemaakt zijn met Canada
inzake betaald-werk vakanties van
jongeren welke afspraken zijn uitge-
werkt in paragraaf B7/3 van de
Vreemdelingencirculaire 2000.
Aangezien in het thans afgesloten
MOU geen inhoudelijke wijzigingen
zijn aangebracht in de eerdere afspra-
ken inzake betaald-werk vakanties,
blijft het bepaalde in B7/3 onverkort
gelden.

Wel zijn in het huidige MOU als
uitbreiding op de eerdere afspraken
tevens afspraken gemaakt ten behoe-
ve van jongeren die stage willen lopen
op het gebied van hun studie

(YWEP). Aanleiding voor de tot-
standbrenging van het YWEP was de
toenemende vraag bij Nederlandse
jongeren naar stages bij Canadese
agrarische bedrijven. Deze jongeren
maakten voor hun stage voorheen
gebruik van het WHP. Canada han-
teert voor deelname aan dit program-
ma echter een jaarlijks quotum, met
als gevolg dat door de grote toe-
stroom van agrarische studenten voor
de eigenlijke doelgroep van het WHP
– jongeren die een werkvakantie wil-
len houden – onvoldoende gelegen-
heid overbleef.

In het YWEP is bepaald dat voor
Canadese onderdanen die woonachtig
zijn in Canada en die ten minste
achttien en niet ouder dan dertig jaar
zijn, de stage ook kan aanvangen
twaalf maanden na afstuderen. Dit in
afwijking van de algemene toelatings-
voorwaarde voor verblijf als stagiair
inhoudende dat de stage noodzakelijk
moet zijn ter voltooiing van de studie.
De reden voor deze afwijking is gele-
gen in het feit dat het in Canada
gebruikelijk is dat eerst na afronding
van de studie stage wordt gelopen.

Gelet hierop dient het bepaalde in
B5/5.1 op de hierna volgende wijze
aangevuld te worden.
Volledigheidshalve zij nog vermeld
dat de overige in B5/5.1 tot en met
B5/5.1.5 genoemde voorwaarden,
waaronder met name ook de tewerk-
stellingsvergunningsplicht, onverkort
van toepassing blijven.

Wijziging B5/5.1
Na de eerste volzin eindigend op
‘…land van herkomst’ wordt de vol-
gende passage toegevoegd:
Met de regering van Canada is een
Memorandum van Overeenstemming
gesloten inzake een uitwisselingspro-
gramma voor werkende jongeren
(Young Workers Exchange Program:
YWEP). Ingevolge het YWEP geldt
als vereiste voor stagiairs die:
– Canadees onderdaan zijn, en
– woonachtig zijn in Canada, en
– ten minste achttien en niet ouder
dan dertig jaar zijn,
dat zij studeren dan wel op het
moment van de aanvraag niet langer

dan twaalf maanden geleden zijn
afgestudeerd.

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 28 maart 2002.
Bovenstaande wijzigingen zullen zo
spoedig mogelijk in een aanvulling op
de Vreemdelingencirculaire 2000 wor-
den verwerkt.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof
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