Veel gestelde vragen au pair en verzekeringen
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10. Betalen we dubbel als er een au pair en een zorgverzekering afgesloten wordt?
11. Heeft de au pair recht op zorgtoeslag?
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14. Ik heb een brief van het Zorginstituut Nederland ontvangen maar de au pair is reeds
vertrokken?
1. Waarom wordt de au pair opgeroepen een zorgverzekering af te sluiten?
Indien u de au pair inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen was dit GBA) dan woont zij
officieel in Nederland. Het gevolg van inschrijving is dat het Zorginstituut Nederland (voorheen het College
voor Zorgverzekeringen) de au pair kan opmerken als zijnde woonachtig in Nederland en de au pair
opgeroepen wordt om de basiszorgverzekering af te sluiten.
Het Zorginstituut Nederland heeft een aantal taken, waaronder de taak om te controleren of een ieder die in
de BRP voorkomt, ook een basiszorgverzekering heeft. Het Zorginstituut Nederland kijkt bij het versturen
van de brief enkel naar het wel of niet ingeschreven staan in de BRP. De officiële instantie die toetst of er
daadwerkelijk sprake is van verzekeringsplicht is de SVB (sociale verzekeringsbank). De SVB is van oordeel
dat een au pair arbeid in een dienstbetrekking verricht (werknemer is). Dit betekent dat zij verplicht
verzekerd is voor de AWBZ (en ook voor de AOW, Anw en AKW). Doordat zij verplicht verzekerd is voor de
AWBZ, is zij ook verplicht om de Nederlandse Basisverzekering (de basiszorgverzekering) te hebben. Dit is
een gevolg van de AWBZ verzekering.
2. Waarom wordt de au pair door de SVB gezien als werknemer?
Redenen dat de au pair door de SVB als werknemer wordt beschouwd:
•
•
•

Er is een gezagsverhouding, arbeid en loon in de arbeidsverhouding tussen de au-pair en het
gastgezin.
Er zijn afspraken over het ontvangen van een vergoeding (deels in natura) voor het verrichten van
werkzaamheden in de vorm van kinderopvang en huishoudelijk werk.
De au-pair volgt daarnaast bij de uitvoering van de werkzaamheden aanwijzingen en instructies van
het gastgezin op. De elementen die vereist zijn voor het bestaan van een dienstbetrekking zijn
daarmee dus aanwezig.

3. Als zij als werknemer wordt gezien moet zij dan ook loonbelasting betalen?
Er bestaat een beleidsregel namens de Staatssecretaris van Financiën waarin is vastgelegd dat
inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen bij au-pairs om doelmatigheidsredenen achterwege
kan blijven. De redenen zijn daarin gelegen dat in een groot aantal gevallen de ingehouden loonheffing
uiteindelijk weer moet worden teruggegeven als gevolg van de definitieve vaststelling van de definitief
verschuldigde aanslag. Dat het noodzakelijk is gebleken om een dergelijk besluit te nemen bevestigt
eveneens dat er dus in feite sprake is van een reguliere arbeidsverhouding waarvoor “normaal gesproken”
een reguliere loonbelasting en premieplicht geldt. Het achterwege laten van loonheffing uit
doelmatigheidsoverwegingen houdt niet in dat er geen verzekeringsplicht is.

4. Hoe kan het dat de SVB de status van de au pair anders beoordeelt dan de IND?
De IND geeft aan dat op basis van de "Vreemdelingenwet en –regelgeving" en de "Wet Arbeid
Vreemdelingen" en "Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen" een au pair geen werknemer, maar een
uitwisselingsjongere is. Begrippen worden in nationale wet- en regelgeving soms verschillend toegepast.
De IND heeft geprobeerd de SVB te overtuigen van haar visie. De SVB blijft echter bij haar standpunt.
De IND en de SVB richten zich ieder op een eigen beleidsterrein. De IND is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Vreemdelingenwet en regelgeving en beoordeelt op grond hiervan wie in aanmerking komt
voor een verblijfsvergunning. De SVB is (onder andere) verantwoordelijk voor de beoordeling wie verplicht is
tot het afsluiten van een zorgverzekering in de zin van de ” Zorgverzekeringswet”. Het oordeel van de SVB
weegt dus zwaarder dan het oordeel van de IND.
5. Hoe moet ik omgaan met de brief van het Zorginstituut Nederland?
De au pair wordt door het Zorginstituut Nederland opgeroepen om een zorgverzekering af te sluiten (dus
niet u als gastgezin). Om te voorkomen dat een boete volgt, adviseren wij om binnen de gestelde termijn
een basiszorgverzekering af te sluiten voor de au pair. Wij (JoHo Insurances) kunnen helpen bij het regelen
van een voordelige basiszorgverzekering, welke zo veel mogelijk aansluit op de lopende au pair verzekering.
De aanvraagdatum kan overigens van belang zijn voor de uiteindelijke ingangsdatum van de verzekering.
6. Per wanneer moet de au pair de basiszorgverzekering afsluiten?
De au pair heeft vanaf het moment dat ze verzekeringsplichtig wordt 4 maanden de tijd om een
basisverzekering af te sluiten. Deze verzekering moet dan wel met terugwerkende kracht ingaan vanaf de
het moment dat ze verzekeringsplichtig wordt, doorgaans is dit de eerste werkdag.
Indien de au pair de verzekering niet direct afsluit kan het zijn dat bij controle van het Zorginstituut
Nederland zij een oproep krijgt om dit alsnog te doen. Het Zorginstituut Nederland stuurt een brief naar de
au pair en stelt hierin een deadline waarbinnen de au pair een basiszorgverzekering moet afsluiten. Het kan
in sommige gevallen verstandig zijn om de verzekering niet te snel af te sluiten. Neem voor meer informatie
hierover contact met ons op.
7. Wat gebeurt er als ik de basiszorgverzekering niet afsluit?
Indien u geen basiszorgverzekering afsluit dan voldoet u niet aan de regels van de SVB. De IND heeft
aangeven deze regels te volgen. Het kan zijn dat de au pair een brief ontvangt van het Zorginstituut
Nederland waarin zij wordt opgeroepen een verzekering af te sluiten. U dient dit dan binnen de gestelde
termijn te regelen om een boete te voorkomen (zie 5.)
8. Heb ik de au pair verzekering voor niets afgesloten?
Nee, in de au pair verzekering zijn een aantal onderdelen opgenomen die niet in de basiszorgverzekering
zitten, waaronder:
• geen of beperkt eigen risico op spoedeisende medische kosten,
• spoedeisende tandheelkundige kosten,
• bagage,
• medische repatriëring,
• terugreis kosten naar haar thuisland bij het overlijden van een familielid (1e en 2e graad),
• vervoer stoffelijk overschot naar haar thuisland bij overlijden,
• ongevallen,
• particuliere wettelijke aansprakelijkheid.
9. Is de au pair met een basisverzekering en au pair verzekering dubbel verzekerd?
De au pair is met de au pair verzekering en de basiszorgverzekering voor een klein deel dubbel verzekerd
voor medische kosten. Binnen de au pair verzekering is het mogelijk om het eigen risico op spoedeisende
medische kosten tot € 0,- te brengen. Op de basiszorgverzekering heeft de au pair een eigen risico van
€ 375,- in 2015. Met de au pair verzekering is de au pair ook verzekerd voor spoedeisende tandheelkundige
kosten. Dit is niet in de basiszorgverzekering opgenomen.
Met de basiszorgverzekering heeft de au pair ook dekking voor niet spoedeisende medische kosten.
10. Betaal ik dubbel als ik een au pair en een zorgverzekering heb?
U kunt ervoor kiezen om de au pair verzekering zonder dekking voor medische kosten af te sluiten. U
ontvangt dan een korting van 35% op de premie. Houdt u er wel rekening mee dat in de
basiszorgverzekering geen dekking voor tandheelkundige kosten is en de au pair een hoog eigen risico heeft.
De basiszorgverzekering met een hoog vrijwillig eigen risico in combinatie met een au pair verzekering met
dekking voor spoedeisende medische kosten is de meest voordelige combinatie.

11. Heeft de au pair recht op zorgtoeslag?
Indien de au pair een Nederlandse basiszorgverzekering heeft kan zij wellicht in aanmerking komen voor
zorgtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op www.toeslagen.nl.
12. Welke verzekeringen zijn verplicht en welke "zinvol"?
Onder de nieuwe wet (MOMI) is het beschikken over een ziektekostenverzekering zoals vermeld in artikel 3.7
(de au pair verzekering) niet langer een verblijfsvoorwaarde. In de Vreemdelingencirculaire die in werking is
getreden op 1 juni 2013 staat expliciet vermeld welke vreemdelingen verplicht zijn zich te verzekeren. In de
Vreemdelingencirculaire staat dat deze verplichting niet geldt voor au pairs. Deze wijziging is voortgekomen
uit het feit dat de SVB aan de IND heeft bevestigd dat zowel "EU au pairs" als een "niet EU au pair" verplicht
zijn om een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten. Au pairs zijn dus wel op basis van de
Zorgverzekeringswet verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten.
U, als gastgezin, alsmede het au pair bureau hebben een zorgplicht richting de au pair. Zorgplicht betekent
een verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van anderen, in dit geval de au pair. Uit deze
plicht volgt dat u de zaken met betrekking goed moet regelen. Aangezien de basisverzekering niet “alles”
dekt voor buitenlanders in Nederland, volgt uit deze zorgplicht min of meer de verplichting om aanvullend
een au pair verzekering af te sluiten.
Waarom dit advies?
• Met de au pair verzekering is er dekking voor calamiteiten (o.a. bij ongeval, overlijden &
repatriëring).
• De verzekering kan ingaan op moment van vertrek, zodat de au pair verzekerd is op het moment dat
ze naar Nederland afreist.
• Gastgezin en au pair organisatie hebben hiermee aan een deel van de zorgplicht voldaan.
JoHo Insurances heeft meerdere opties voor een basiszorgverzekering en een au pair verzekering. In het
document: “verzekeringsopties voor au pairs in Nederland” vindt u een overzicht. U kunt ook contact met
ons opnemen voor een advies op maat.
13. Wanneer kan de basiszorgverzekering stop gezet worden?
De basiszorgverzekering kan (en moet) weer worden stopgezet zodra de au pair vertrekt en zich uitschrijft
uit de BRP. Indien de au pair zorgtoeslag ontvangt dient dit per die datum ook stop gezet te worden.
14. Ik heb een brief van het Zorginstituut Nederland ontvangen, maar de au pair is reeds
vertrokken?
Op het moment dat de au pair is uitgeschreven uit de BRP en terug is naar haar thuisland vervalt de
verzekeringsplicht. Het is dus raadzaam dit tijdig met de au pair te regelen. Indien zij nog niet is
uitgeschreven, adviseren wij om contact op te nemen met de gemeente. U kunt reageren op de brief en
aangeven dat de au pair niet langer in Nederland woonachtig is. Ook hierbij geldt dat de brief aan de au pair
zal zijn gericht, en niet aan het gastgezin.
Heeft u verdere vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen:
JoHo Insurances
Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
088-3214563
insurance@joho.nl
www.johoinsurances.nl
www.expatverzekering.nl
www.joho.nl
Disclaimer: Wij hebben ons uiterste best gedaan om de informatie in dit document zo volledig mogelijk
weer te geven. Wij hebben dit document samengesteld met behulp van informatie van de verantwoordelijke
instanties. Wet en regelgeving kan veranderen, wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Desondanks
kunnen er onverhoopt onjuistheden in dit document voorkomen. JoHo Insurances is hiervoor niet
aansprakelijk. Indien gewenst kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties.

