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Beleven sommigen de tijd van hun leven, twee op de drie gecontroleerde au pairs zien hun rechten met de voeten getreden door het
Vlaamse gastgezin waar ze verblijven. Hun stem klinkt luid: "Ik voel me een goedkope werkkracht." Om ze te beschermen, wil N-VA
het vage statuut van de au pair op de schop. Andere instanties pleiten voor méér: "Maak een eind aan het programma."

Een au pair: wat moet je je daar eigenlijk bij voorstellen? Kijk naar Adri-Ann, 21 jaar oud. De Zuid-Afrikaanse zag al wat van de
wereld en stapt binnen een maand opnieuw het vliegtuig op richting thuisland. Een jaar lang verbleef ze bij een Vlaams gastgezin
met kinderen. Wanneer ze over hen spreekt, verschijnen pretoogjes: de jongste gaat intussen naar school, spreekt wat Engelse en
Afrikaanse woordjes. Waaróm Adri-Ann vorig jaar naar België afreisde? Om kennis te maken met ons land, onze taal te leren en zich
onder te dompelen in een cultuurbad - alles waarvoor het culturele uitwisselingsprogramma in de jaren '60 in het leven werd geroepen.
Wat Adri-Ann de hele dag doet? Ontbijt en lunch klaarmaken - ook voor zichzelf, natuurlijk. De kinderen naar school brengen en ze
daar weer oppikken. Helpen met huiswerk. De was doen. Bedden opmaken. Doet ze intussen ook: Nederlandse taallessen volgen,
steden als Antwerpen en Parijs bezoeken en op afstand lessen in Zuid-Afrika volgen. Kortom: de tijd van haar jonge leven beleven.

1.000 euro

Adri-Ann werd aan haar gastgezin gekoppeld via een au pair-agentschap uit het Antwerpse - noem het gerust een
bemiddelingsbureau. Het type families dat er aanklopt, varieert: 75% behoort tot de middenklasse, maar even goed doen politici en
advocaten of alleenstaande arbeiders een beroep op de diensten, zodat ze de handen wat vaker vrij hebben. Voor een match betaalt
de familie een bedrag van rond de 1.000 euro, naast de reis, het visum en kost en inwoon. Het agentschap brengt al de paperassen
in orde en bemiddelt bij problemen. Zij zijn echter niet verplicht een erkenning aan te vragen. Wie het liever zonder agentschap doet,
kan als au pair en gezin met elkaar in contact komen via gespecialiseerde websites of groepen op sociale media. Aanspreekpersonen
ontbreken dan, maar moeilijk is het niet: de Vlaamse overheid stelt alle documenten en voorwaarden online beschikbaar. Daarmee
verkrijgt de au pair een arbeids- en verblijfsvergunning voor een jaar. Als ze afkomstig is van buiten de grenzen van de Europese Unie,
tenminste. Zo stonden er in 2016 333 au pairs geregistreerd in Vlaanderen - een verzesvoudiging op 15 jaar tijd. Wellicht gaat het
in realiteit om minstens het dubbele: omwille van het vrij verkeer van personen moeten Europese meisjes geen arbeidskaart kunnen
voorleggen. Over hen is dan ook niets bekend.

Illegaal

Niet iedereen heeft het geluk om zoals Adri-Ann in een degelijk gastgezin terecht te komen. Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA)
beet zich vast in het dossier en vroeg bij bevoegd minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) cijfers op van het aantal overtredingen bij
gastgezinnen, vastgesteld door de Vlaamse arbeidsinspectie. Geschokt was hij, want bij 88 van de 122 gecontroleerde au pairs (72%)
lapte het gastgezin de regels aan hun laars. Of de maandelijkse vergoeding liet op zich wachten. Of de meisjes moesten de klok rond
paraat staan. Kinderen werden volledig aan de au pair toevertrouwd en soms ontbrak zelfs de arbeidsvergunning, wat het werk van de
au pair illegaal maakt.

Arbeidsinspectie

Andere meisjes dan Adri-Ann zijn terughoudend om te vertellen hoe goed of slecht het gaat in hun gastgezin. Via sociale media
durven ze dat wel: een survey in Belgische Facebook-groepen, tussen mei 2017 en januari 2018 door een au pair afgenomen bij 88
respondenten, kon de vinger op de wonde leggen: bijna 80% van hen verklaart meer dan de maximale limiet van 20 uur te werken,
meer dan één op de tien draait zelfs meer dan 40 uur per week mee in het gezin. Ruim de helft weet niet waar ze terechtkan om
problemen aan te kaarten of dat er überhaupt zoiets als een arbeidsinspectie bestaat. De 24-jarige Ashley, ook afkomstig uit Zuid-
Afrika, wist dat wél, maar durfde niet. Sinds ze in maart 2017 naar België afzakte, kwam ze in twee families terecht. Intussen leerde
ze haar vriend kennen, kocht ze een huis in Oost-Vlaanderen en regelt ze haar verblijf in België, maar als au pair wil ze niet meer aan
de slag. Te veel negatieve ervaringen. "In het eerste gezin werkte ik de klok rond. De dochters van 6 en 8 eisten alle aandacht op en
waren zelfs niet zindelijk. De jongste plaste 10 keer per dag in haar broek, ik moest het opkuisen. Ik kreeg een lijstje met huisregels:
bezoek mocht ik niet ontvangen, telefoneren mocht enkel in mijn eigen kamer. Toen ik de problemen aankaartte bij mijn agentschap,
communiceerden ze achter mijn rug met de gastmoeder. Prompt werd ik via e-mail aan de deur gezet. Bij het agentschap wilde ik niet
blijven en mijn arbeidskaart verviel."

Bang

Via Facebook kwam Ashley op eigen houtje opnieuw in contact met een gastmoeder. "Ze deed alsof ze experte was op het vlak
van de regels. Ondanks het feit dat ik geen arbeidskaart had, liet ze me beginnen. Slim was dat niet, maar ik was bang: bang dat ik
gedeporteerd zou worden, bang dat ik mijn vriend zou verliezen. Zag ik een politiewagen, dan kromp ik in elkaar. Ging de bel of zat
er een brief in de bus: ik sloeg tilt. Het was de meest stresserende situatie die ik ooit meemaakte. Toen ik hen vertelde dat ik wilde
vertrekken, reageerde de gastmoeder dat ik verplicht was te blijven." Respondenten van de survey verwoordden hun problemen als
volgt: "Ik betaalde voor mijn eigen gezondheidsverzekering en lessen", "ik kreeg het gevoel dat ík in plaats van de ouders de kinderen
opvoedde", "ik voelde me niet veilig", "ik had niet het gevoel dat er iemand was die me kon helpen". Even goed, maar in de minderheid
van de gevallen lezen we over hoe "veilig en goed" meisjes zich bij hun gastgezin voelen, of "ik verdien hier meer dan thuis".
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De International Au Pair Association, dat agentschappen wereldwijd met elkaar in contact brengt, erkent de pijnpunten. Niet alleen in
België, trouwens. "Er bestaat een Europese richtlijn, maar elk land doet daarmee wat die wil", klinkt het. Via een speciale commissie
lobbyen ze al sinds 2006 met Europa en afzonderlijke regeringen om au pairs enkel toe te laten in een cultureel programma, zoals
oorspronkelijk bedoeld. Vaak lopen die gesprekken strop in een kluwen van instanties en administraties. Au pair-agentschappen zélf
gaan er dan weer prat op hoe weinig problemen hun meisjes ondervinden. "Maar door een gebrek aan informatie is er inderdaad
ruimte voor een foute interpretatie", klinkt het bij één van hen. "Het is lopen op een dunne lijn. Helpen om de afwasmachine leeg
te maken: is dat wérken? Ook komen veel meisjes om foute redenen. Vooral de Filipijnse helpen het systeem op zeep: zij willen
méér werken voor méér geld, dat ze kunnen opsturen naar hun familie. Zo hebben ze inderdaad geen tijd om de taal en cultuur
te leren. Trouwens, voel je je als au pair mishandeld: spreek. Het nummer van de Dienst Migratie staat op de achterkant van de
werkvergunning."

Proces

Nonsens, meent Jan Knockaert van de Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten (ORCA), dat wekelijks door au pairs
gecontacteerd wordt met vragen. "Enkel de regionale arbeidsinspectie kan iets veranderen aan hun situatie, maar hoe vinden meisjes
de weg daar naartoe? Vergeet niet dat ze alleen in een gastgezin terechtkomen en daar geïsoleerd verblijven. Hun vergunning hangt
af van de band met hun gastgezin. Met een klacht indienen kunnen we hen assisteren, maar vaak zijn ze binnen hun beperkte tijd
hier niet bereid tot een proces." Al jaren pleit Knockaert voor de afschaffing van het programma. "Gastgezinnen ontdekten het plots
als een goedkope manier om huishoudelijke hulp te bekomen, waarin er in het beste geval plaats is voor culturele uitwisseling: dat is
een fout vertrekpunt. En intussen verdienen agentschappen grof geld." Een nota met alternatieven maakte hij over aan de politieke
partijen, waarin een nieuw systeem beschreven staat: één van culturele uitwisseling, zonder afhankelijk te zijn van een gastgezin. Dan
zou de bevoegdheid verhuizen naar minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz (Open Vld). Ook Ashley ziet liever een streep door het
programma. "Tenzij je land de problematiek onderzoekt: stop ermee. Ik voelde me een goedkope werkkracht."

"Afschaffen heeft geen zin", meent Ronse. "Zwartwerk werk je in de hand, misbruiken verschuiven naar andere kanalen en
gastgezinnen die het goed menen, worden gestraft." Om meisjes zoals Ashley te beschermen, diende hij een resolutie in bij het
Vlaams Parlement. Voor hem is het simpel: ofwel krijgt de au pair een cultureel, ofwel een arbeidsrechtelijk statuut. Ook zouden
Europese au pairs geregistreerd en agentschappen erkend moeten worden. Op het kabinet-Muyters klinkt alvast dat ze de uitkomst
van de resolutie afwachten.

Ashley (24) uit Zuid-Afrika
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