
Parlementaire vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale 

Culturele Instellingen, over "de Oost-Europese au-pair voor zorgbehoevende ouderen" 

(nr. 8481) 

 

15.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, u zult het ook wel gelezen hebben, 

het is reeds een aantal maanden in de media, dat bedrijven zich erin specialiseren om 

buitenlandse, vaak Oost-Europese vrouwen naar België te halen om hier voor ouderen te 

zorgen. In het Nieuwsblad bijvoorbeeld verscheen dat het ging om een manusje-van-alles, die 

bij inwoont, die voor een bejaarde moeder of vader zorgt voor een bedrag van 1 390 euro per 

maand. Professoren zoals Blanpain hebben daarop geantwoord dat dit wettelijk kan, zolang 

dit valt onder de Belgische arbeidswetgeving en het organiserende bedrijf een filiaal heeft in 

België. 

  

Wij weten dit. Toch denk ik dat bij deze tendens, bij deze manier van werken, heel wat vragen 

kunnen worden gesteld. 

  

Onder welk statuut vallen deze zogenaamde bejaardenhelpsters? In sommige gevallen past 

men het statuut van dienstbode toe. Is dat wel toepasbaar op hun taak? Het statuut van 

dienstbode gaat enkel uit van huishoudelijke handenarbeid en zeker niet van verzorging. 

Dienstbodes mogen ook niet voor kinderen zorgen. Ik neem aan dat dit evenmin voor ouderen 

mag. Ik heb trouwens ook een wetsvoorstel ingediend om het statuut van dienstbodes te 

verbeteren. 

  

Tot op welke hoogte mogen deze personen medische of verzorgende handelingen verrichten? 

Dat is natuurlijk ook een stuk bevoegdheid van de Gemeenschappen. 

  

Deze personen zijn ook vaak 24 uur op 24 beschikbaar en inwonend. In welke mate kan men 

controleren of men respect heeft voor de arbeidsduur en of die wetgeving wordt nageleefd? 

  

Betalen deze mensen  hun sociale bijdragen in België? Volgens de wet van 27 juni 1969 kan 

extern huispersoneel, hoewel het gebonden is door een arbeidsovereenkomst, niet 

onderworpen zijn aan de sociale zekerheid met alle voor- en nadelen daarvan. Wat met dit 

tijdelijk interne huispersoneel? 

  

Kunt u mij bevestigen dat, conform het KB van 25 oktober 1971, deze werknemers 

beschermd zijn en dus onder toepassing vallen van de arbeidsongevallenwet? 

  

Er kunnen natuurlijk nog veel vragen over deze mensen en dit statuut worden gesteld. Er is 

vooral overleg nodig over deze gang van zaken met de sector. Ik denk dat ook bij de sector 

vragen rijzen. Inzake de kwaliteit en de vereisten die aan dergelijk personeel moet worden 

gesteld, betreft dit ook een zaak voor de Gemeenschappen. Voorziet u daarover overleg met 

de Gemeenschappen om eventuele misbruiken op dit vlak te beteugelen? 

  

15.02 Minister Monica De Coninck: Mijnheer de voorzitter, ik heb ongeveer vijf bladzijden 

aan antwoord op de verschillende vragen, die wat van juridische aard zijn. Ik ga het proberen 

samen te vatten en zal u het antwoord schriftelijk geven. 

  

U spreekt over au pair, maar eigenlijk is dat geen au pair. Een au pair is iemand die in het 

huisgezin kleine dagelijkse dingen doet, maar die vooral naar hier komt om de taal en de 



cultuur te leren. Dat is het verhaal van de au pair. Een au pair is dus eigenlijk geen klassieke 

werknemer en het is ook niet de primaire bedoeling om die te laten arbeiden.  

  

Men zou kunnen zeggen, vanuit een bepaald standpunt, dat het hier gaat over een dienstbode 

die in dienst genomen wordt. Over dienstbodes bestaat ook een hele wetgeving, er moet dan 

een arbeidsovereenkomst zijn en er is ook een gezagsrelatie. Er wordt ook gezegd wat 

dienstboden precies mogen doen en dat bestaat in hoofdzaak uit huishoudelijke handarbeid. 

Zorgfuncties zijn dus een totaal ander verhaal. Op basis daarvan kan dergelijke tewerkstelling 

niet onder die formules.  

  

Voor alle duidelijkheid, over zorgarbeid moet u eigenlijk praten met mijn collega mevrouw 

Onkelinx, want zij heeft de bevoegdheid om daarover te praten met de Gemeenschappen en 

de Gewesten. Volgens hetgeen ik hier zie zijn deze mensen immers absoluut geen dienstbode 

maar verzorgster. Dan moeten zij voldoen aan de wetgeving die daar van toepassing is en 

uiteraard ook aan de arbeidswetgeving als het gaat over het contract.  

  

15.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik had inderdaad gevraagd of er 

overleg is op het vlak van kwaliteit en normen. U zegt echter dat ik deze vraag beter aan 

mevrouw Onkelinx kan stellen en dat zal ik dan ook doen.  

  

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
 


