Advies

Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
29 mei 2018

Advies over het systeem van au pairs
Het Vlaams Parlement vroeg de SARC om 30 maart om advies naar zijn ervaring met het systeem van
au pairs, en dit betreffende alle actoren die in de diverse procedures betrokken zijn, waarbij in het
bijzonder aandacht wordt besteed aan volgende vragen:
1. Wat is de visie van de SARC op (de invulling van) een au-pairstatuut en binnen welk
bevoegdheidskader ziet de SARC dit systeem desgevallend op de administratief minst
belastende manier functioneren?;
2. Op welke manier kunnen au-pairagentschappen gereguleerd worden en kan ervoor gezorgd
worden dat zij correcte informatie over het engageren van au pairs communiceren?;
3. Op welke wijze kunnen au pairs afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie
geregistreerd worden en beter in kaart gebracht worden?;
4. Welke tekortkomingen ervaart de Vlaamse Inspectie inzake controle en handhaving ten
aanzien van au pairs en hoe kan de effectiviteit van de inspectie worden verbeterd?

Advies
Het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers omschrijft het statuut van au pairs. In
artikel 24 wordt verduidelijkt wat onder au pair jongere dient te worden verstaan: “de jongere die
tijdelijk in een gastgezin wordt opgenomen waar hij kost en inwoning geniet in ruil voor lichte
dagdagelijkse huishoudelijke taken, om zijn taalkennis te vervolmaken en zijn algemene ontwikkeling
te verruimen door een betere kennis van het land door deel te nemen aan het gezinsleven van het
gastgezin.”
De klemtoon wordt in deze definitie gelegd op de mogelijkheid tot culturele uitwisseling. In de
praktijk wordt echter vaak voorbij gegaan aan dit gegeven en wordt het statuut onterecht gebruikt
om een leemte in de huishoudarbeidsmarkt in te vullen. De Vlaams inspectie stelde in 2017 vooral
inbreuken vast betreffende het maximaal aantal te presteren uren, het storten van het zakgeld op
een bankrekening en het niet-naleven van het recht op een taalcursus. Bovendien blijven heel wat
Europese au pairs onder de radar door het vrij verkeer van diensten.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk betreurt het misbruik van het statuut en is tevreden dat er
gezocht wordt naar oplossingen om wantoestanden te vermijden. Er moeten voldoende waarborgen
en veiligheden worden ingebouwd in systemen gericht op jongeren. De sectorraad is van mening dat
internationale culturele uitwisseling van jongeren zeer waardevol is. In het jeugdwerk bestaan reeds
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tal van initiatieven die jongeren de kans geven om levenservaring op te doen en zichzelf te verrijken
door middel van internationale uitwisselingsprogramma’s. Deze programma’s staan los van een
arbeidsrechtelijk statuut en nemen diverse vormen aan. De sectorraad pleit voor een versterking van
de internationale jongerenmobiliteit waar mogelijk. De sectorraad verwijst in dit kader naar het
advies van de Vlaamse Jeugdraad van 2 december 2015 over internationale jongerenmobiliteit1. Het
advies reikt concrete oplossingen aan om de mogelijkheden tot internationale uitwisseling te
maximaliseren.
De sectorraad pleit voor een versterking van internationale jongerenmobiliteit, maar ziet dit als
aanvullend op het au-pairstatuut. De sectorraad beschikt bovendien niet over de nodige kennis en
expertise inzake arbeidsrecht om concrete voorstellen uit te werken in dit kader. Het au-pairstatuut
moet een win-win zijn voor beide partijen.

---Namens de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk,
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, ondervoorzitter
Liesbeth Lemiere, secretaris
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Zie advies van de Vlaamse Jeugdraad over internationale jongerenmobiliteit, 2 december 2015.
https://vlaamsejeugdraad.be/sites/default/files/advies/1508_advies_internationale_jongerenmobilteit.pdf
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