BOETECLAUSULE
September 2019

VERPLICHTINGEN RICHTING HET AU-PAIR BUREAU
In overeenstemming met artikel 54 lid 2 sub a van de Vreemdelingenwet en artikel 4.44a van het Vreemdelingenbesluit, is het au pair bureau wettelijk verplicht om de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
binnen 30 dagen te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de verblijfsen immigratiestatus van de au pair in Nederland. Ingeval het au pair bureau één of meerdere van deze verplichtingen schendt, is de IND gerechtigd om het au pair bureau een boete op te leggen tot een bedrag van € 3000,00 per
schending.
Ingevolge dit risico, en zoals overeengekomen in het contract tussen het gastgezin en het bureau, heeft het gastgezin van de betreﬀende au pair de verplichting om het au pair bureau te informeren omtrent de volgende feiten
en omstandigheden. Dit dient schriftelijk te geschieden binnen 1 week vanaf het moment dat het gastgezin op de
hoogte is van de onderstaande feiten en omstandigheden wanneer deze van toepassing zijn. Indien het gastgezin
hier niet aan voldoet, dan zal dit beschouwd worden als een schending van deze verplichting en zal het gastgezin
aansprakelijk worden gehouden voor een boete die gelijk is aan de boete die opgelegd wordt aan het au pair bureau.

VERPLICHTINGEN
Het gastgezin is gehouden het au pair bureau in te lichten als en wanneer:
1.

De au pair niet langer in Nederland verblijft;

2.

De au pair niet langer naar Nederland wenst te komen;

3.

De overeengekomen dagindeling van de au pair is veranderd of zal veranderen;

4.

Het gastgezin en/of de au pair de overeengekomen dagindeling niet nakomt;

5.

De au pair niet langer bij het gastgezin woont en/of is verhuisd naar een andere locatie en/of ander gastgezin;

6.

De au pair de licht ondersteunende huishoudelijke werkzaamheden gedurende meer dan de toegestane
acht (8) uur per dag verricht of heeft verricht;

7.

De au pair de licht ondersteunende huishoudelijke werkzaamheden gedurende meer dan de toegestane
dertig (30) uur per week verricht of heeft verricht;

8.

De au pair de licht ondersteunende huishoudelijke werkzaamheden gedurende meer dan de toegestane vijf
(5) dagen per week verricht of heeft verricht;

9.

De au pair niet minstens één volledig weekend per maand vrij heeft;

10. De samenstelling van het gastgezin is veranderd en/of zal veranderen (bijvoorbeeld in geval van een overlijden in het gezin, een geboorte, of een scheiding);
11. Het gastgezin verhuist naar een ander adres;
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12. Er een wijziging in de werkomstandigheden en/of inkomsten binnen het gastgezin plaatsvindt of heeft
plaatsgevonden;
13. Het gastgezin niet langer onafhankelijk beschikt over de wettelijk bepaalde voldoende en duurzame ﬁnanciële middelen om de au pair te onderhouden;
14. De fysieke of mentale gezondheid van de au pair in gevaar is;
15. De au pair en/of het gastgezin niet langer in staat of bereid zijn om activiteiten te ondernemen die on derdeel zijn van het culturele uitwisselingsprogramma van de au pair tijdens het verblijf in Nederland;
16. De au pair de verblijfsvergunning en/of het doel van het verblijf heeft gewijzigd of een aanvraag hiertoe
heeft ingediend, zoals voor een studie of verstrekking van een partnervisum;
17. De au pair niet langer legaal in Nederland verblijft;

Datum: ___/______/20____
Naam (Wettelijke vertegenwoordiger au pair bureau) : .................................................
Handtekening

Naam (Bevoegde gastouder):
Handtekening
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