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Inleiding 81 311 

1 Inleiding 

Vreemdelingen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk als au pair in Neder- 
land verblijven om in korte tijd kennis te maken met de Nederlandse taal en cultuur. 
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Aard verblijf B1 3/2 

2 Aard van het verblijf 

De au pair verblijft in een gastgezin. Dit kan ook een één-ouder gezin zijn. 

Met het culturele karakter van het verblijf als au pair is niet in strijd dat de au pair als 
tegenprestatie voor genoten kost, inwoning en zakgeld, lichte huishoudelijke werk- 
zaamheden verricht. 
De huishoudelijke werkzaamheden, kinderopvang of (gezins)verzorging mogen ech- 
ter niet het hoofddoel zijn van het verblijf. 
De door de au pair verrichte werkzaamheden worden niet aangemerkt als arbeid in de 
zin van de Wabw of het EG-recht. Evenmin kan op grond van verlening of ontvangst 
van diensten aan het EG-recht een verblijfsrecht worden ontleend. 

De korpschef dient situaties waarin sprake is van vormen van al dan niet commerciële 
tewerkstelling van au pairs, alsmede van oneigenlijk gebruik van het au-pairschap 
(verkapte gezinshereniging, gezinsvorming, arbeid, etc.) onmiddellijk te melden bij 
de IND. 
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Duur verblijf B13/3 

3 Duur van het verblijf 

Verblijf als au pair is slechts eenmalig en wordt voor maximaal één jaar toegestaan. De 
au pair en het gastgezin dienen zich daarvan door ondertekening van een au-pairver- 
klaring (model D68) bewust te zijn. 
Aanvragen voor verblijf als au pair door een vreemdeling die reeds eerder in Neder- 
land heeft verbleven op grond van de artt. 9 tot en met 10 Vw komen niet voor inwilli- 
ging in aanmerking. 
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Algemene toelatingsvoonvaarden B1 314 

4 Algemene toelatingsvoonvaarden 

Voor verblijf als au pair komen vreemdelingen in aanmerking die: 
a. op het moment van de aanvraag minimaal 18 jaar zijn doch niet de leeftijd van 26 

jaar hebben bereikt; 
b. niet reeds eerder op grond van de artt. 9 tot en met 10 Vwverblijf hebben gehad; 
c. worden onderhouden door het gastgezin. Dit betekent dat het gastgezin moet 

beschikken over een inkomen ten minste gelijk aan het bestaansminimum in de zin 
van de Abw aangevuld met de alleenstaande norm in de zin van de Abw. Bovendien 
dient het gastgezin zich garant te stellen voor de eventuele kosten die uit het verblijf 
van de vreemdeling voor de Staat en andere openbare lichamen voortvloeien, als- 
mede de kosten van vertrek naar een land waar de terugkeer gewaarborgd is. Het 

0 gastgezin dient daarvoor een garantverklaring te ondertekenen (model D17); 
d. geen gevaar opleveren voor de openbare rust, openbare orde of nationale veilig- 

heid, zie A414.3. 
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Beperking en voorschriften 

Beperking en voorschriften B1315 
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a .  Beperking 
De vergunning tot verblijf wordt verleend onder de beperking: 
'verblijf al:; au pair bij ....... (naam gastgezin) te ..... (plaatsnaam)'. Het verrichten van 
arbeid is niet toegestaan. 

EGIEER-onderdanen De vergunning tot verblijf wordt verleend onder de beper- 
king: 'Verblijf als au pair bij ............ (naam gastgezin) te ....... (plaatsnaam)'. Arbeid is 
vrij toegestaan. Een tewerkstellingsvergunning is hiervoor niet vereist. 

b. Voorschriften 
Aan de vergunning tot verblijf worden de volgende voorschriften verbonden: 
- het ondertekenen van een garantverklaring door het gastgezin; 
- het sluiten van een afdoende ziektekostenverzekering (zie A416.12.1.4); 
- het ondertekenen van een antecendentenverklaring; 
- een au-pairverklaring ondertekend door de au pair en het gastgezin; 
- het ondergaan van een tuberculose-onderzoek (zie A416.12.2.1). 

De vergunning tot verblijf wordt verleend voor een periode van ten hoogste één jaar 
na de datum van inreis in Nederland. 

Vreemdelingen die verblijf wordt toegestaan in het kader van au pair dienen een 
model D6:3 te ondertekenen waarmee zij aangeven te weten dat zij mw-plichtig blij- 
ven. Daarnaast blijft ondertekening van een au-pairverklaring (model D68; zie onder 
3) gehandhaafd. 

Zie A416 voor bevoegdheidsvragen en voor wijziging van de beperking. 
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Verandering van gastgezin 81 316 

6 Verandering van gastgezin 

Voor verandering van gastgezin moet wijziging worden gevraagd van de beperking 
waaronder de vergunning tot verblijf is verleend. De aanvraag moet worden inge- 
diend uiterlijk drie maanden v66r het verstrijken van de geldigheidsduur van de ver- 
gunning tot verblijf. 
De aanvraag komt voor inwilliging in aanmerking indien ook in de relatie met het 
nieuwe gastgezin wordt voldaan aan de in B1314 genoemde voorwaarden. In geen 
geval mag de toegestane verblijfstermijn van één jaar daardoor worden overschreden. 
De korpschef is bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. 
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Gezinshereniging of -vorming B1 317 

7 Gezinshereniging of -vorming 

Gezinshereniging of -vorming met een au pair is niet toegestaan. 

a 

ra 

Sdu J&F -- VC, januari 1994, Aanv. 8 



B1 317 Au pair 

m 

VC, januari 1994, Aanv. 8 


