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1 Samenvatting 
 
Aanleiding voor het onderzoek 
De au pair regeling is bedoeld om jonge buitenlanders uit landen buiten de Europese 
Unie of de Europese Ruimte kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving 
en cultuur. De au pair 1 verblijft bij een gastgezin waar hij of zij, in ruil voor kost, 
inwoning en zakgeld, licht huishoudelijk werk verricht en/of fungeert als oppas voor 
de kinderen. De au pair verblijft op voet van gelijkheid met de andere gezinsleden in 
het gastgezin. Om te voorkomen dat au pairs arbeid in de zin van de Wet Arbeid 
Vreemdelingen (WAV) verrichten, zijn aan het verblijf onder andere de volgende 
voorwaarden verbonden: 
• De au pair mag, in ruil voor kost, inwoning en zakgeld, niet meer dan acht uur per 

dag werken met een maximum van 30 uur per week.  
• De au pair heeft recht op minimaal twee vrije dagen en twee vrije avonden per 

week. 
• De au pair mag maximaal een jaar als au pair in Nederland blijven. 
• De au pair moet ongehuwd zijn. 
• De au pair mag niet eerder in Nederland als au pair geweest zijn. 
• De au pair mag alleen licht huishoudelijk werk doen. 
• De au pair moet 18 jaar of ouder zijn, maar niet ouder dan 25 jaar. 
• De au pair mag alleen werk verrichten waarvoor in zijn/haar afwezigheid steeds 

een alternatief voorhanden is. 
• Doel van het verblijf is onder meer dat de au pair de mogelijkheid heeft deel te 

nemen aan de Nederlandse cultuur.  
 
In de afgelopen jaren zijn er met enige regelmaat beric hten opgedoken over 
verondersteld oneigenlijk gebruik van de regeling. Zo zouden gastouders hun au pair 
ook ander werk laten doen dan licht huishoudelijk werk of kinderopvang, zouden au 
pairs langer werken dan 30 uur per week of zouden zij langer dan een jaar in 
Nederland verblijven. Het veronderstelde oneigenlijke gebruik van de au pair regeling 
heeft regelmatig tot vragen in de Tweede Kamer geleid over de regeling en het 

                                                 
1 Waar in het navolgende wordt gesproken van au pairs, wordt gedoeld op au pairs uit landen buiten de 

Europese unie of de Europese Ruimte. 



veronderstelde misbruik daarvan. Mede op grond van bovengenoemde signalen heeft 
het Ministerie van Justitie een evaluatie van de au pair regeling aan de Tweede Kamer 
toegezegd.  
Om de rechtspositie van de au pair te verbeteren is per augustus 2000 het au pair 
beleid gewijzigd. Zo mag de au pair sindsdien van gastgezin veranderen en moeten 
zowel de au pair als het gastgezin een bewustverklaring ondertekenen. In deze 
verklaring staan de rechten en plichten van au pair en gastgezin. 
Ondanks alle signalen over mogelijk misbruik van de au pair regeling is er geen enkel 
zicht op de vraag om hoeveel gevallen het gaat en wat de eventuele motieven van de 
au pairs zelf zijn. Bij de Vreemdelingendienst en de Arbeidsinspectie worden vrijwel 
geen gevallen van misbruik van de regeling gemeld.  
 
Doel en vraagstelling van het onderzoek 
Doel van het onderzoek is allereerst duidelijk te maken of de au pair regeling 
oneigenlijk wordt gebruikt en zo ja, in welke mate en op welke wijze. Daartoe wordt 
onderzocht wat de belangrijkste motieven van au pairs zijn om als au pair naar 
Nederland te komen en van gastgezinnen om een au pair in huis op te nemen. Ook zal 
het onderzoek nagaan hoe het au pairschap feitelijk wordt ingevuld door gastgezin en 
au pair en of de au pairs klachten hebben. Verder wordt nagegaan in hoeverre 
oneigenlijk gebruik van de regeling bekend is bij de bemiddelingsinstanties en wat zij 
hiermee doen.  
Daarnaast moet het onderzoek in beeld brengen of er in de praktijk adequaat toezicht 
wordt gehouden en welke knelpunten er zijn bij de uitoefening van het toezicht. En 
tot slot wordt ingegaan op de veranderingen in het aantal aanvragen en toekenningen 
voor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) en op het aantal au pairs dat van 
gastgezin is gewisseld sinds de beleidswijziging van 1 augustus 2000. 
 
Terzijde zij opgemerkt, dat enkele van de hiervoor vermelde voorwaarden, verbonden 
aan het verblijf als au pair in Nederland, niet eenduidig en voor verschillende uitleg 
vatbaar zijn. Hiermee wordt gedoeld op de voorwaarden dat de het verblijf in 
Nederland van de au pair gericht dient te zijn op culturele uitwisseling, dat zij alleen 
licht huishoudelijk werk mag verrichten en dat het moet gaan om werkzaamheden 
waarvoor in zijn of haar afwezigheid een alternatief voorhanden is. Ten behoeve van 
het onderzoek hebben de onderzoekers daar zelf een operationele definitie voor 
opgesteld.  
 
Onderzoeksopzet en veldwerk 
Om de bovengenoemde vragen te kunnen beantwoorden is informatie verzameld bij 
au pairs, gastgezinnen en sleutelinformanten.  
 



Mondelinge interviews met au pairs  
Het lag in de bedoeling mondelinge informatie te verzamelen bij een steekproef van 
150 au pairs. Van deze 150 zouden er 100 getrokken worden uit bestaande bestanden 
en 50 zouden via andere kanalen worden benaderd. De 100 au pairs zijn getrokken uit 
het MVV-bestand van januari 2002 - juni 2002, dat een totale omvang had van 381 au 
pairs. Dezen zijn allen schriftelijk benaderd met het verzoek mee te doen aan het 
onderzoek. Uiteindelijk heeft dit (nadat een beloning van € 15 was aangeboden) 
geresulteerd in 81 geslaagde interviews. Voor de werving van de 50 au pairs via 
andere kanalen is de sneeuwbalmethode gebruikt en een oproep via internet geplaatst. 
Dit leverde 31 potentiële interviewkandidaten op, van wie er uiteindelijk 27 zijn 
geïnterviewd. Al met al zijn mondelinge interviews gehouden met 108 au pairs, wat 
neerkomt op een responspercentage van 26 procent.  
De gerealiseerde steekproef van de au pairs is vergeleken met het bestand waaruit de 
steekproef is getrokken. Dit bleek op twee kenmerken mogelijk te zijn, namelijk 
leeftijd en land van herkomst. De gerealiseerde steekproef is representatief wat 
leeftijd van de au pairs betreft. In het onderzoek blijken au pairs uit Oost-Europa 
echter te zijn oververtegenwoordigd. Nagegaan is of dit heeft geleid tot een 
vertekening van de onderzoeksgegevens. Dit blijkt niet het geval te zijn.  
 
Schriftelijke enquête met gastouders  
De steekproef van de gastouders is onafhankelijk getrokken van die van de au pairs. 
Uit het INDIAC bestand zijn 300 gastouders benaderd voor een schriftelijke enquête. 
Van hen hebben 108 gereageerd, wat neerkomt op een responspercentage van 34 
procent. Ook bij hen is nagegaan, of de in hun gezin opgenomen au pairs 
representatief zijn voor het bestand waaruit de au pairs zijn getrokken. Ook in deze 
steekproef blijken (gastgezinnen van) au pairs uit Oost-Europa oververtegenwoordigd 
te zijn en ook nu heeft dit niet geleid tot noemenswaardige vertekening van de 
onderzoeksgegevens.  
 
Gesprekken met sleutelinformanten  
Gesprekken zijn gevoerd met functionarissen van de drie instanties die toezicht 
houden op de au pairregeling, namelijk de Vreemdelingendiensten (onderdeel van 
regionale politiekorpsen), de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en de 
Arbeidsinspectie. Verder zijn gesprekken gevoerd met organisaties die opkomen voor 
de belangen van au pairs, zoals de FNV en stichting Bayanihan, een zelforganisatie 
voor Filippijnse vrouwen.  
Tot slot zijn gesprekken gevoerd met bureaus en organisaties die bemiddelen voor au 
pairs. Deze bemiddelingsbureaus variëren van eenmanszaken tot grote organisaties en 
staan niet centraal geregistreerd. Er zijn in totaal negen bemiddelingsbureaus 



benaderd van het totaal van naar schatting 30 bureaus.2 Dit verliep niet helemaal naar 
wens. Hoewel zij dit niet expliciet aangaven, maakten vier bemiddelingsbureaus de 
indruk niet mee te willen werken aan het onderzoek. Al met al zijn gesprekken 
gevoerd met medewerkers van vier au pair bemiddelings bureaus.  
Kenmerken van au pairs en gastgezin 
Hoewel de steekproeven van au pairs en gastouders onafhankelijk van elkaar zijn 
getrokken, komen de uitkomsten wat kenmerken van au pairs en gastgezin betreft - 
voor zover het gaat om dezelfde vragen - vrijwel met elkaar overeen. Ze worden dan 
ook tegelijkertijd behandeld.  
 
Kenmerken van au pairs  
In beide steekproeven zijn de au pairs gemiddeld 22 jaar oud en, op één uitzondering 
na, van het vrouwelijk geslacht. Tweederde deel is afkomstig uit Oost-Europa, voor 
het merendeel uit Polen. Het grootste deel van de au pairs blijkt hoog opgeleid te zijn: 
45 procent volgt een opleiding op het niveau van HBO of WO. Ruim de helft van 
degenen die een universitaire opleiding volgen heeft haar studie onderbroken en is 
van plan verder te gaan studeren als ze is teruggekeerd naar haar eigen land. 
Ongeveer een op de tien au pairs is van plan langer dan een jaar in Nederland te 
verblijven. 
 
Kenmerken van de gastgezinnen  
In ruim negen op de tien gevallen gaat het in beide steekproeven om twee-
oudergezinnen. In ongeveer 80 procent van de gastgezinnen zijn twee of drie 
kinderen. In 60 procent van de gezinnen gaat het om kinderen beneden zes jaar.  
De gastouders zijn gemiddeld hoog opgeleid: van beide ouders heeft ongeveer 
viervijfde deel een opleiding op HBO- of WO-niveau. In vrijwel alle gastgezinnen 
werken beide ouders. Daarbij werken zij beiden ook voor een groot deel fulltime. 
Gemiddeld werken de gastouders samen 70 uur per week, terwijl een kwart samen 
meer dan 80 uur per week werkt, dus een dubbele werkweek heeft. Het netto-
gezinsinkomen is dan ook gemiddeld hoog: in zeven op de tien gezinnen is het 
gezamenlijke netto-inkomen minstens 4000 euro per maand.  
 
Motieven van au pairs en gastgezinnen voor het au pairschap 
Au pairs. Jonge mensen worden om diverse redenen au pair. 85 Procent zegt au pair 
te worden om een vreemde taal en cultuur te leren kennen terwijl 50 procent au pair 
wordt omdat ze graag met kinderen werken. Een derde deel geeft als reden dat ze 
voor weinig geld een tijd in het buitenland willen verblijven, terwijl een kwart 
ervaringen met het werken met kinderen wil opdoen. “Geld verdienen” is voor 17 
procent een reden.  

                                                 
2 In 1998 bestonden er ongeveer 30 au pair bemiddelingsbureaus.  



Tweederde van de au pairs heeft bewust voor Nederland gekozen. Maar dan de helft 
van deze groep au pairs wilde naar Nederland omdat zij interesse heeft in het land en 
de cultuur. 
 
Gastgezinnen. De belangrijkste reden voor een gastouder om een au pair in het gezin 
op te nemen is om hulp te krijgen bij de zorg voor de kinderen. Op de vraag waarom 
gekozen is voor een au pair en niet voor een meer gebruikelijke vorm van oppas 
geven bijna alle gastouders (85 procent) een antwoord dat er op neerkomt dat het 
goed is voor de kinderen.  
Bij de helft van de gastgezinnen spelen ook de beperkte mogelijkheden van 
kinderopvang of een Nederlandse oppas een rol. Zo vindt 38 procent de 
openingstijden van de reguliere kinderopvang niet toereikend en zegt 13 procent dat 
ze geen oppas konden krijgen. 
Bij eveneens de helft van de gastgezinnen is het laten kennis maken met de 
Nederlandse cultuur een reden om een au pair op te nemen in het gezin. Het aantal 
gastgezinnen dat een financieel motief noemt is maar klein (15%). Men vindt dan de 
kinderopvang of een Nederlandse oppas te duur. 
 
Bemiddeling en voorlichting 
Vier op de vijf au pairs en bijna driekwart van de gastgezinnen heeft een 
bemiddelingsbureau gebruikt om een gastgezin respectievelijk een au pair te zoeken. 
Driekwart van het totaal aantal gastouders heeft betaald voor de bemiddeling, met een 
gemiddelde van 460 euro.  
De belangrijkste informatiebronnen over de au pairregeling zijn overheidsinstanties 
(Ministerie, Vreemdelingendienst, IND), bemiddelingsbureaus en internet. Tweederde 
deel van de gastouders heeft meerdere informatiebronnen geraadpleegd en heeft 
zowel de overheid als bron van informatie gebruikt als het bemiddelingsbureau of 
internet.  
 
Invulling van het au pairschap 
Op verscheidene aspecten is onderzocht hoe het au pairschap in de praktijk wordt 
ingevuld. Zoals uit het onderstaande zal blijken, komen de antwoorden van de au 
pairs en gastouders op een aantal aspecten met elkaar overeen, maar soms ook niet.  
 
Werkzaamheden van de au pair volgens de au pair  
Tellen we de uren die worden besteed aan het oppassen en verzorgen van kinderen en 
aan huishoudelijke taken bij elkaar op dan blijkt dat au pairs naar eigen opgave 
gemiddeld 38 uur per week aan deze taken besteden. Dertig procent van de au pairs 
werkt binnen het maximum aantal uren dat in de au pair regeling is vastgelegd. De 
overigen overschrijden de grens van 30 uur, waarvan 41 procent fors omdat zij 40 uur 



of meer per week werken. Hun werkzaamheden bestaan voornamelijk uit activiteiten 
in het kader van kinderopvang. Hier besteden zij gemiddeld 29 uur per week aan. 
 
Tabel 1 - Invulling van het au pairschap volgens au pair en gastgezin, in percentages 
 
 Volgens au pair Volgens gastgezin 

Omvang werkzaamheden per week   
- minder dan 20 uur 3 6 
- 20 - 29 uur 17 47 
- 30 uur 10 33 
- 31 - 39 uur 30 12 
- 40 uur of meer 41 2 
gemiddeld aantal gewerkte uren 38 uur per week 27 uur per week 
   
Zwaarte huishoudelijk werk   
- alleen licht huishoudelijk werk 48 66 
- ook zwaar huishoudelijk werk 52 34 
   
Aantal vrije dagen   
- minder dan twee vrije dagen 23 17 
- twee vrije dagen 49 44 
- drie of meer vrije dagen 28 29 
   
Ander werk buiten gastgezin   
- nee 80 88 
- ja 20 12 
   
Zakgeld per maand   
- minder dan 250 euro  8 6 
- 250 - 299 euro 42 40 
- 300 - 349 euro 31 34 
- 350 of meer euro 19 20 
gemiddeld bedrag per maand 300 euro 300 euro 
   
Kennismaking met Nederlandse cultuur   
- taal leren 75 72 
- cursus volgen  47 33 
- met leden van het gastgezin op stap 36 57 
- deelnemen aan georganiseerde uitstapjes voor au 

pairs 
25 35 

- deelnemen aan andere georganiseerde uitstapjes 18 12 
percentage dat kennismaakt met Nederlandse cultuur 90 93% 

 
Alle au pairs zeggen ook huishoudelijk werk te verrichten. Rekenen we dweilen, 
ramen zemen, het schoonmaken van sanitair en in de tuin werken tot de zwaardere 



(huishoudelijke) werkzaamheden, dan zegt 52 procent van de au pairs, naast 
kinderopvang, ook zwaardere (huishoudelijke) werkzaamheden te verrichten.  
Twintig procent van de au pairs doet, naast hun werk als au pair, ook nog werk buiten 
het gastgezin.  
 
Werkzaamheden van de au pair volgens de gastouders  
Van de gastouders geeft 14 procent aan dat de au pair meer dan 30 uur per week 
werkt. Naar hun opgaaf wordt er door de au pairs gemiddeld 27 uur per week 
gewerkt. In bijna alle gastgezinnen valt de zorg voor de kinderen aan de au pair. Wat 
zij het meest doen is het spelen met de kinderen en ze te eten geven. Vrijwel alle au 
pairs doen, naast kinderverzorging, ook huishoudelijk werk. Hanteren we de hier-
boven aangegeven scheidslijn tussen licht huishoudelijk werk en zwaar huishoudelijk 
werk dan doet, naar opgaaf van de gastouders, 34 procent van de au pairs ook 
zwaardere (huishoudelijke) werkzaamheden naast hun taken als kinderopvang. 
Twaalf procent van de au pairs doet, eveneens naar opgaaf van het gastgezin, wel 
eens werk buiten het eigen gastgezin.  
 
Vrije dagen  
Bijna een kwart (23 procent) van de au pairs heeft naar eigen zeggen maar één vrije 
dag of in het geheel geen vrije dagen. De overige 77 procent van de au pairs hebben 
twee of meer vrije dagen per week. Van de gastouders geeft 83 procent aan dat hun au 
pair twee of meer vrije dagen per week heeft, terwijl 17 procent zegt dat hun au pair 
minder dan twee vrije dagen heeft. 
 
Plaats binnen het gezin  
Van de au pairs zegt 85 procent zich opgenomen te voelen in het gezin. Bijna alle au 
pairs hebben, naar zeggen van zowel au pair als gastgezin, een eigen slaapkamer en 
86 procent van de au pairs zegt met het gezin mee te eten. 49 Procent van de au pairs 
gaat volgens eigen zeggen met de familie mee op vakantie en 64 procent gaat wel 
eens mee met een familie uitstapje. Het gastgezin betaalt in bijna alle gevallen de 
kosten. Van de gastgezinnen zegt 40 procent de au pair ook mee te nemen op zomer-
vakantie en 58 procent neemt de au pair mee op korte vakanties. 
 
Zakgeld  
Alle au pairs ontvangen zakgeld. Het gemiddelde bedrag dat de au pairs volgens eigen 
zeggen ontvangen ligt op € 300 per maand. Voor 84 procent van de au pairs is het 
zakgeld dat zij ontvangen het bedrag wat van te voren is afgesproken, of zelfs meer. 
Er is geen verband tussen het aantal gewerkte uren en het zakgeld; au pairs die meer 
werken krijgen dus niet noodzakelijkerwijs ook meer zakgeld. Ook de gastgezinnen 
zeggen gemiddeld € 300 zakgeld per maand aan de au pair te betalen. 
 



Kennismaking met de Nederlandse cultuur  
Van de au pairs is 75 procent naar eigen zeggen doelbewust bezig zich te verdiepen in 
de Nederlandse cultuur door middel van een cursus of het leren van de Nederlandse 
taal. Van de gastouders zegt 76 procent dat hun au pair een cursus volgt of een taal 
leert. Ook via het deelnemen aan uitstapjes voor au pairs of door met de leden van het 
gastgezin op stap te gaan kan men kennis opdoen van de Nederlandse cultuur. Al met 
al maken ruim negen op de tien au pairs kennis met de Nederlandse cultuur gedurende 
hun verblijf als au pair in Nederland.  
 
Discrepantie in de antwoorden  
Door de au pairs en gastouders gegeven antwoorden zijn op verschillende punten met 
elkaar in tegenspraak. Zo zeggen de au pairs dat zij gemiddeld 39 uur per week aan 
huishouden en kinderopvang besteden terwijl dit volgens de gastouders 27 uur is. Van 
de au pairs zegt 52 procent zwaar (huishoudelijk) werk te doen terwijl van de 
gastouders 34 procent aangeeft dat hun au pair zwaar huishoudelijke werkzaamheden 
verricht. Op andere punten komen de antwoorden echter beter met elkaar overeen, 
namelijk wat het aantal vrije dagen betreft, de plaats binnen het gezin, zakgeld, en 
kennismaking met de Nederlandse cultuur. Met name wat betreft het aantal gewerkte 
uren en de zwaarte van het werk is er dus verschil in visie tussen gastouders en au 
pairs. 



 
Tabel 2 - Percentage gastouders en/of au pairs dat zich wel en niet aan de 
regelgeving houdt  
 
 Percentage volgens  

au pair 
Percentage volgens  

gastouder 

Aantal vrije dagen 
- 2 of meer 
- minder dan 2 

 
77 
23 

 
83 
17 

Werktijden 
- 30 uur of minder 
- meer dan 30 uur 

 
31 
69 

 
86 
14 

Ander werk buiten gastgezin 
- nee 
- ja 

 
81 
19 

 
88 
12 

(Verwachte) verblijfsduur 
- maximaal een jaar  
- langer dan een jaar 

 
91 
9 

 
88 
12 

Wel of geen zakgeld 
- wel zakgeld 
- geen zakgeld 

 
100 

0 

 
100 

0 
Huishoudelijk werk 
- alleen licht huishoudelijk werk 
- ook zwaar huishoudelijk werk 

 
48 
52 

 
66 
34 

Culturele uitwisseling 
- wel culturele uitwisseling 
- geen culturele uitwisseling 

 
90 
10 

 
93 
7 

Deel van het gezin 
- wel deel van het gezin 
- geen deel van het gezin 

 
85 
15 

 
niet gevraagd 

Er is een alternatief voor au pair 
- er is wel een alternatief 
- er is geen alternatief 

 
85 
15 

 
89 
11 

 
(In)directe aanwijzingen voor oneigenlijk gebruik  
Kijken we naar de feitelijke invulling van het au pairschap dan blijkt dat er in een 
aantal gevallen wordt afgeweken van de au pair regelgeving. In tabel 13.2 wordt dat 
nog eens bij elkaar gezet.  
 
Afwijkingen van de regelgeving komen het meest voor met betrekking tot de zwaarte 
van de werkzaamheden. Ook naar opgaaf van de gastouders zelf is de bijdrage van de 
au pairs aan het huishouden in een aanzienlijk deel van de gezinnen (een derde tot de 
helft) niet beperkt tot lichtere huishoudelijke taken. Wat de omvang van het werk 
betreft is er een vrij sterke discrepantie tussen de antwoorden van de gastouders en de 
au pairs. Aannemende dat de waarheid ergens in het midden ligt, ligt het aantal 



gewerkte uren bij de au pairs bij een aanzienlijk deel boven het maximaal toegestane 
aantal uren.  
Wat de andere aspecten van het au pairschap betreft waar de regeling zich expliciet 
over uitlaat, houdt het overgrote deel van de gezinnen zich wel aan de regeling. In alle 
gezinnen krijgen de au pairs zakgeld, terwijl in vrijwel alle gezinnen de au pairs op de 
een of andere manier deelnemen aan de Nederlandse cultuur. 
 
Typering van de relatie tussen gastouder en au pair  
In het onderzoek zijn vier verschillende au pair relaties gedefinieerd: de au pair relatie 
c.q. de oneigenlijke au pair relatie, de kinderoppasrelatie en de relatie gekenmerkt 
door misbruik van de regelgeving.  
• Au pair relatie: in deze relatie tussen de au pair en het gastgezin is sprake van een 

verhouding zoals die in de regeling is bedoeld: de au pair verblijft in het gastgezin 
op voet van gelijkwaardigheid met de andere leden van het huishouden en maakt 
daarvan deel uit, ze werkt niet meer dan 30 uur in de week, doet alleen licht 
huishoudelijk werk, heeft tenminste twee vrije dagen, krijgt zakgeld, doet geen 
werk buiten het gastgezin, blijft niet langer dan een jaar in Nederland en krijgt de 
gelegenheid om met de Nederlandse samenleving en cultuur kennis te maken. 
Verder is voor de au pair een alternatief aanwezig: zij is niet als enige 
verantwoordelijk voor de kinderopvang in het gezin. 

• De oneigenlijke au pair relatie: in deze relatie tussen de au pair en het gastgezin 
worden één of meer van de regels uit de au pair regeling overtreden. Nagegaan is 
in hoeveel gevallen het voorkomt dat au pairs en gastgezinnen op enigerlei wijze 
afwijken van de regelgeving.  

• De kinderoppasrelatie: van een kinderoppasrelatie is sprake als er in het gezin geen 
alternatieve opvang bestaat voor de au pair voor de opvang van kinderen.Voor het 
vaststellen van alternatieve opvang wordt gebruik gemaakt van drie criteria, 
namelijk het aantal uren dat de gastouders werken, de leeftijd van de kinderen waar 
de au pair voor moet zorgen en of de gastouders gebruik maken van opvang voor 
de kinderen. Is er geen opvang voor de kinderen in plaats van de au pair, heeft ze 
zorg voor een kind jonger dan vier jaar en werken de gastouders samen 60 uur of 
meer, dan kan er sprake zijn van een kinderoppasrelatie. Het betreft hier dus een 
vermoeden; deze relatie kan niet worden bewezen.  

• De relatie gekenmerkt door misbruik van de regelgeving: hiervan is sprake als er 
door het gastgezin één of meerdere regels worden overtreden ten aanzien van de 
arbeidsrelatie én een of meerdere regels worden overtreden met betrekking tot de 
positie in het gezin van de au pair.  

 
Indien er van geen enkele regel wordt afgeweken is er sprake van een au pair relatie 
zoals deze in de regeling is bedoeld. Geconcludeerd kan worden dat, naar opgaaf van 
de au pairs in het onderzoek, er in 7 procent van de gevallen sprake is van een zuivere 



au pair relatie met het gastgezin. Naar opgaaf van de gastgezinnen heeft 28 procent 
een zuivere au pair relatie (zie tabel 3). Een sterke afwijking van de regels (dit is een 
afwijking op drie gebieden of meer) doet zich volgens de au pairs voor bij 30 procent 
van de gezinnen en volgens de gastouders bij 7 procent.  
Als van een van de regels wordt afgeweken is er sprake van een oneigenlijke au pair 
relatie. Volgens opgaaf van de au pairs is er dus in 93 procent van de gevallen sprake 
van een oneigenlijke au pair relatie. Houden we de informatie van de gastgezinnen 
aan, dan is dat bij 72 procent het geval.  
 
 
Tabel 3 - Overzicht van de verschillende relatievormen in percentages 
 
 Volgens au pairs Volgens gastgezinnen 

Au pair relatie 7 28 
Oneigenlijke au pair relatie 93 72 
   
Kinderoppasrelatie 15 11 
   
Oneigenlijke arbeidsrelatie 91 60 
Oneigenlijke positie in het gezin 24 16 
Relatie met misbruik van regelgeving 23 8 

 
 
Een indirect signaal voor oneigenlijk gebruik is het gegeven dat de gastouders voor de 
opvang van de kinderen afhankelijk zijn van de au pair. Is dit het geval dan kan er 
sprake zijn van wat hiervoor is aangeduid met ‘kinderoppasrelatie’. Het au pairschap 
kan in 11 tot 15 procent van de gastgezinnen (afhankelijk van wie als informatiebron 
wordt gezien) worden getypeerd als een kinderoppasrelatie.  
 
Verder zijn binnen de au pairregeling twee deelgebieden onderscheiden, namelijk die 
welke de arbeidsrelatie betreffen (werktijden, aantal vrije dagen, zakgeld, ander werk 
buiten het gastgezin, zwaarte van het huishoudelijk werk) en die welke betrekking 
hebben op de positie in het gezin van de au pair (culturele uitwisseling, geen 
alternatief voor au pair). In 60 procent tot 91 procent van de gezinnen wordt de au 
pairregeling overschreden voor wat betreft die regelingen die slaan op de 
arbeidsrelatie; bij de regelingen die slaan op de positie van de au pair in het gezin is er 
bij 16 procent tot 24 procent sprake van overtreding van de regelgeving.  
 
Als er sprake is van een oneigenlijke arbeidsrelatie én van een oneigenlijke positie 
van de au pair in het gezin, spreken we van een relatie die wordt gekenmerkt door 
misbruik van de regelgeving. Met enige voorzichtigheid (er zijn immers door de 
onderzoekers zelf in enkele gevallen een operationele definitie opgesteld van wat 



moet worden verstaan onder oneigenlijk gebruik) kan worden gesteld dat in 8 tot 23 
procent van de gevallen het au pairschap wordt ingevuld op een manier dat sprake is 
van misbruik van de regelgeving. 
 
Bewegingsvrijheid en psychisch of fysiek misbruik 
Bijna alle au pairs hebben zelf hun paspoort in hun bezit. Bij één au pair wordt het 
paspoort door de gastouders bewaard. Verder zeggen twee au pairs dat ze niet zomaar 
terug kunnen keren omdat de gastouders hen niet laten gaan.  
Er is de au pairs ook gevraagd naar mogelijk fysiek misbruik. Dit blijkt niet voor te 
komen, er is althans niet over gerapporteerd. In enkele gevallen is er sprake van 
psychisch misbruik. Acht procent van de au pairs is wel eens uitgescholden of heeft 
vernederende opmerkingen moeten aanhoren. Overigens niet door de gastouders; in 
alle gevallen gebeurde dit door de kinderen in het gezin. Het is nooit voorgekomen 
dat een van de leden van het gezin een seksueel getinte opmerking jegens de au pair 
maakte, en één au pair heeft één keer meegemaakt dat de gastmoeder met straf 
dreigde (inhouden van zakgeld). Wel heeft 17 procent van de au pairs zich wel eens 
ongemakkelijk gevoeld door de manier waarop ze werd bejegend door de gastmoeder 
of een van de andere gezinsleden. Het ging bij allemaal echter om een incidenteel 
geval. 
 
Klachten van au pairs en conflicten tussen gastouders en au pairs 
Veertig procent van de au pairs heeft klachten over hun verblijf in Nederland als au 
pair. De meeste klachten hebben betrekking op de hoeveelheid huishoudelijk werk die 
ze moeten verrichten, het aantal uren dat ze voor de kinderen moeten zorgen of de 
manier waarop ze worden behandeld. Driekwart van hen heeft over haar klachten 
gesproken, meest met andere au pairs en familie en vrienden. Een minderheid heeft 
(ook) met de gastouders hierover gesproken of met het bemiddelingsbureau. Slechts 
in vijf gevallen heeft dit tot een oplossing geleid. Een kwart van de au pairs met een 
klacht heeft deze niet geuit omdat ze niet weten bij wie ze terecht kunnen. 
Van de gastouders zegt 36 procent dat ze wel eens (meestal niet meer dan een enkele 
keer) een conflict heeft gehad met de au pair. Het betreft dan in bijna de helft van de 
gevallen een conflict over de schending van de huisregels.  
 
Beoordeling van het au pairschap 
Ruim tweederde van de au pairs heeft in het algemeen een positief oordeel over het au 
pairschap in Nederland en 27 procent oordeelt neutraal. Drie procent van de au pairs 
heeft een negatief idee bij het au pairschap. De beoordeling van de au pairs over hun 
verblijf in Nederland heeft geen relatie met het aantal uren dat ze moeten werken of 
hun inkomen per maand.  
Van de gastouders vermeldt 84 procent tevreden te zijn met de au pair, en 89 procent 
zou nog wel eens een au pair in het gezin willen opnemen. Bijna allen kunnen 



anderen aanraden een au pair in dienst te nemen. In de toelichting hierop worden 
vrijwel steeds dezelfde positieve aspecten verbonden aan een au pair in het gezin 
genoemd, namelijk dat de werktijden van een au pair flexibel zijn, dat het rust geeft in 
een gezin (‘maakt het leven met twee banen en twee kinderen een stuk 
gemakkelijker’), dat het gezellig is, dat het regelmaat geeft aan de kinderen en voor 
hen ook leuk is. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat het huis er zich voor moet 
lenen: de au pair moet een goede eigen ruimte hebben. 
 
Bekendheid bij de bemiddelingsinstanties van oneigenlijk gebruik 
Of de bemiddelingsinstanties op de hoogte zijn van oneigenlijk gebruik van de au pair 
regelgeving is niet echt duidelijk geworden. Opmerkelijk is dat bijna de helft van de 
benaderde bureaus niet te spreken was te krijgen voor dit onderzoek. De medewerkers 
van de bemiddelingsbureaus die wel hebben meegewerkt geven aan dat zij, als zij 
geconfronteerd worden met een klacht, contact zoeken met gastgezin en au pair om de 
zaak te bespreken. Alle geïnterviewde medewerkers van bemiddelingsbureaus zeggen 
echter dat dit zelden voorkomt.  
 
Toezicht op de invulling van het au pairschap 
Het toezicht op de au pairregeling ligt in eerste instantie bij de Vreemdelingendienst. 
De Vreemdelingendienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) controleren 
bij de aanvraag voor een Machtiging voor Voorlopig Verblijf (MVV) de gegevens 
van de au pair en die van het gastgezin dat als referent fungeert. In sommige regio’s 
moeten de au pair en een lid van een gastgezin bij de Vreemdelingendienst 
verschijnen voor het ondertekenen van de bewustverklaring, maar niet in elke regio 
hoeft men persoonlijk te verschijnen. Nadat de verblijfsvergunning is afgegeven 
wordt er niet intensief gecontroleerd of het gastgezin of de au pair zich aan de au pair 
regeling houden. De geïnterviewde medewerkers van de Vreemdelingendienst geven 
aan dat de prioriteiten op andere terreinen liggen. Zeven procent van de gastgezinnen 
zegt wel eens vanwege een controle contact te hebben gehad met de 
Vreemdelingendienst. Van de au pairs heeft 13 procent om die reden contact gehad 
met deze dienst. De arbeidsinspectie komt pas in actie als ze getipt is dat een au pair 
illegaal werkt. Dit komt bijna nooit voor. 
 
Veranderingen in het aantal MVV aanvragen en toekenningen  
De vraag of de beleidswijziging van 1 augustus 2000 invloed heeft gehad op het 
aantal MVV aanvragen en toekenningen is slechts gedeeltelijk te beantwoorden. In de 
periode augustus 1999- juli 2000 zijn 1499 MVV aanvragen met verblijfsdoel au pair 
ingediend. In de periode augustus 2000 - juli 2001 974. Het is mogelijk dat dit te 
maken heeft met de beleidswijziging van 1 augustus 2000, maar zeker is dit niet. Het 
is een signaal, meer niet. Door de IND wordt namelijk geregistreerd hoeveel 



aanvragen worden ingewilligd. Echter, hierbij wordt de beslissingsdatum gehanteerd. 
Aanvragen die 1999 zijn ingediend kunnen in 2000 worden ingewilligd. 
Toekenningen worden zodanig geregistreerd dat niet mogelijk is na te gaan of de 
beleidswijzingen van augustus 2000 invloed heeft op het aantal toekenningen.   
 
Aantal au pairs dat gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om van gastgezin te 
wisselen sedert de beleidswijziging van 1 augustus 2000 
De gegevens van au pair en gastgezinnen worden niet zodanig geregistreerd dat 
wisselingen van gastgezinnen kunnen worden vastgesteld. Uit het onderzoek onder de 
au pairs blijkt dat het wisselen van gastgezinnen wel voorkomt. Zeven au pairs (6 
procent) zijn volgens eigen zeggen van gastgezin gewisseld.  
 
 
2 Conclusies  
 
De conclusies worden geformuleerd aan de hand van de onderzoeksvragen die ten 
grondslag hebben gelegen aan dit onderzoek.  
 
1) Wat zijn de belangrijkste motieven van au pairs uit derde landen om als au pair 

naar Nederland te komen en van gastgezinnen om een au pair in huis te nemen?  
Volgens de au pair regeling is het au pairschap in de eerste plaats bedoeld om 
jongeren te laten kennismaken met de Nederlandse cultuur. Dit is ook de door de au 
pairs meestgenoemde reden voor hun au pairschap. Daarnaast is een aanzienlijk aantal 
au pair geworden omdat ze graag met kinderen werken. Slechts een minderheid geeft 
een economisch motief op.Voor de gastouders was het feit dat door een au pair de 
kinderen meer thuis in hun eigen omgeving kunnen blijven de voornaamste reden om 
een au pair in het gezin op te nemen. 
 
2) Hoe wordt het au pairschap feitelijk ingevuld door gastgezin en au pair?  
Hoewel de gegevens verkregen bij au pairs en gastouders in het algemeen redelijk 
met elkaar overeenkomen, is dat niet het geval ten aanzien van de omvang en aard 
van de werkzaamheden. De au pairs zeggen gemiddeld beduidend meer uren te 
werken (38 uur per week) dan zij volgens de gastouders doen (27 uur gemiddeld per 
week). Naar opgaaf van de au pairs overschrijden zeven op de tien het maximaal 
toegestane aantal uren; naar opgaaf van de gastouders niet meer dan een op de zeven. 
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de au pairs meer bezigheden meetellen dan de 
gastouders. Volgens de informatie verstrekt door de au pairs doet verder de helft ook 
zwaar huishoudelijk werk, volgens de gastouders is dat bij een derde deel het geval.  
Voor het overige voldoet de meerderheid van de gastgezinnen aan de regelgeving: 
alle au pairs krijgen zakgeld, in vrijwel alle gastgezinnen maken zij deel uit van het 
gezin en in ongeveer vier op de vijf hebben zij minstens twee vrije dagen per week. 



Ook hebben zij in negen op de tien gevallen de mogelijkheid kennis te maken met de 
Nederlandse cultuur.  
 
3) In hoeverre hebben au pairs klachten en wat gebeurt hiermee?  
Fysiek misbruik van de au pairs komt in dit onderzoek niet voor. Psychisch misbruik 
komt, zij het sporadisch, wel voor. Vier op de tien au pairs hebben klachten over hun 
verblijf in Nederland. Meestal gaan deze over de omvang van hun werkzaamheden of 
de manier waarop ze worden behandeld. Slechts een minderheid heeft hierover 
gesproken met het bemiddelingsbureau. Toch heeft ruim tweederde van de au pairs in 
het algemeen een positief oordeel over hun verblijf in Nederland.  
 
4) Zijn er (in)directe aanwijzingen voor oneigenlijk gebruik? 
Gastgezinnen waarin geen enkele inbreuk wordt gemaakt op de au pairregeling zijn in 
de minderheid. In zeven tot negen van de tien gastgezinnen (afhankelijk wie als 
informatiebron fungeert, de au pair of het gastgezin) wordt op een of andere manier 
inbreuk gemaakt op de regeling. Daarbij gaat het vooral over inbreuk op die regels die 
de arbeidsrelatie tussen au pair en gastouder betreffen, zoals omvang van de 
werkweek en zwaarte van het werk. Inbreuk op de regelgeving met betrekking tot 
haar positie in het gezin komt beduidend minder vaak voor. In een tot twee op de tien 
gastgezinnen kan gesproken worden van misbruik van regelgeving.  
 
5) In hoeverre is oneigenlijk gebruik bekend bij de bemiddelingsinstanties? 
Gesteld kan worden dat bemiddelingsbureaus zich, buiten hun informerende taak, niet 
actief bezig houden met de vraag in hoeverre er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt 
van de regelgeving. Medewerkers van bemiddelingsbureaus worden nauwelijks 
geconfronteerd met klachten van au pairs. 
 
6) Op welke wijze en in welke mate wordt er toezicht gehouden op de invulling van 

het au pairschap?  
Het toezicht op de au pairregeling ligt in eerste instantie bij de Vreemdelingendienst. 
De prioriteiten van de vreemdelingendienst liggen echter niet op dit terrein. Wanneer 
de MVV is geregeld en de au pair in Nederland is, vinden nog maar sporadisch 
controles plaats. De arbeidsinspectie reageert alleen na tips, en controleert niet actief.  
  



7) Wat zijn de eventuele knelpunten bij de uitoefening van het toezicht? 
Als knelpunt bij de uitoefening van toezicht kan worden gezien, dat oneigenlijk 
gebruik in een aantal opzichten moeilijk is aan te tonen doordat de regelgeving deels 
in vage, niet concrete termen is opgesteld. Waar de grens ligt tussen licht en zwaar 
huishoudelijk werk, wanneer wel of niet sprake is van culturele uitwisseling, en wat 
wordt verstaan onder de regeling dat de au pair niet als enige verantwoordelijk mag 
zijn voor de opvang van de kinderen, wordt niet omschreven in de wet. De 
Vreemdelingendienst geeft dan ook te kennen dat oneigenlijk gebruik van de regeling 
moeilijk is aan te tonen, zeker als er geen klager is.  
Als ander knelpunt kan worden gezien dat een au pair niet snel klagen omdat ze, als 
ze in het gelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld als ze feitelijk arbeid in de zin van de 
WAV verricht, het land moet verlaten. Als ze om wat voor reden dan ook de relatie 
met het gastgezin verbreekt, verliest ze haar verblijfsgrond, tenzij ze direct een ander 
gastgezin weet te vinden.  
 
8) Hoeveel au pairs hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om van gastgezin te 

wisselen sedert de beleidswijziging van 1 augustus 2000? 
Uit het onderzoek onder de au pairs blijkt dat het wisselen van gastgezinnen 
voorkomt. Zeven au pairs (6 procent) zijn volgens eigen zeggen van gastgezin 
gewisseld. De registratiegegevens laten het niet toe via bestandsanalyse antwoord te 
geven op deze vraag.  
 
9) Welke veranderingen zijn er te constateren in het aantal MVV aanvragen en 

toekenningen sedert de beleidswijziging van 1 augustus 2000?  
In de periode augustus 1999- juli 2000 zijn 1499 MVV aanvragen met verblijfsdoel 
au pair ingediend. In de periode augustus 2000 - juli 2001 974. Toekenningen worden 
zodanig geregistreerd dat niet mogelijk is na te gaan of de beleidswijzingen van 
augustus 2000 invloed heeft op het aantal toekenningen.  
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