Internationaalondernemen

Aanwerven
van Belgischspecialistvoor
dochteronderneming
in VS (4)
Dit artikelis het vierdein een seriekorteartikelen,die mogelijkheden
beschrijftvan wonen,werkenen ondernemenin de Verenigde
Statenvan
Amerika(VSA).
Het onderwerpvan dit vierdeartikelspitstzichtoe op de aanwervingvan een
BelgischespecialistdooreenAmerikaanse
dochteronderneming
van een
Belgischegroep.

DEAANWERVING
VANEEN
BUITENLANDSE
SPECIALIST
MachineGroup Mechelennv werfteen
specialistaan van buitenhaar onderneming.De specialistis wegensinkrimping recentontslagenbij een Belgische
concurrent,hij kan onmiddellijk
beginnen met een in-companytrainingvan
3 maanden,waarnahij zal worden
tewerkgesteld
bij de Amerikaanse
MGM lmports&
dochtermaatschappij,
DistributionCorp.Human Resources
(HRM) vaagt zich af hoe dit moet
verlopen,want de groepheeftgeen
zogenoemdeE-status(zie het eerste
artikelin deze serie).
NE E F T
W E L K E M O G E L I J K H E D EH
H R M O M D E Z E S P E C I A L I S TU I T
T E Z E N D E NN A A R D E V S A ?
De VSA kenneneen visumcategorie,
de
zogenoemdeH-18 categorie,voor
specialistendie geen arbeidsverleden
hebbenbij het uitzendende,buitenlandse (Belgische)bedrijt.Deze categorieis
bedoeldvoor hoogopgeleidepersonen,
geachte
die een bepaaldespecialistisch
kennisgebruikenbij uitvoeringvan hun
wer)<zaamheden
in de VSA.Aanvraag
in deze categoriebetekenteen 4-voudige procedure,waaronderaanvraagen
verkrijgingvan een werkvergunning
en
vrsum.
Deze categoriestaat middellange
uitzendingentoe, variérendvan 2 tot 6
Jaar.
H-visa zijn er in meer subcategorieèn,
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waarvanhierenkelde H-18 (specialisten)wordtbehandeld.
H.l B / SPECIALISTEN
Een specialistkan vanuitBelgieworden
aangeworvenvoor tewerkstellingbij
in de VSA.
een dochterbedrijf
De belangrijkstevoonruaarden
zijn.
- De te vervullenfunctiein de VSA
vereist(1) de inzetvan een persoon
met een afgerondehogereof universitaireopleiding,dan wel (2) de inzet
van een persoonmet vergelijkbare
rience.
on-the-job-expe
- Voorzowel(1) als (2) hiervoorgeldt
dat deze voor de vervullingvan de
functiein de VSA noodzakelijkis.
VOORWAARDEN
V A NA L G E M E N E
A A R D V O O RD E H - l B C A T E G O R I E
- Belangrijkvoor de H-1 kwalificatieis
het loon te betalenaan de betreffende
buitenlandse
Het loondient
specialist.
in overeenstemming
te zijn met, of
hogerdan de in de VSA gebruikelijk
te
betalenlonenaan 'gelijken'van
Amerikaansenationaliteit.
Dit dient
voorafte wordenvastgestelddoor een
zogenoemdprevailingwage request
door de daartoeaangewezeninstantie
in de VSA.Tevensdient een zogenoemdelaborconditionapplicationte
wordengedaan,waaruithet totaalaan
arbeidsvoorwaarden
moet blijken.
- De H-18 categorieis gebondenaan
een jaarlijksquotumvan af te geven
werkvergunningen
door de United
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StatesCitizenshipand lmmigration
Services(afgekort:USCIS).H-18 visa
wordenafgegevenvanaf 1 oktober
van iederfiscaaljaar (hetAmerikaanse federalefiscale jaar loopt van
1 oktobertot en met 30 september).
Per 1 aprilvan ieder jaar kunnen
aanvragenwordeningediend.Op het
momentdat het quotumis bereiktkan
geen aanvraagmeer in de H-18
categoriewordengedaan.
- De begunstigdedienteen specialistische positiete bekledenen mag in de
VSA enkelvoor het (Amerikaanse)
bedrijfwerkenwaarophet werkvisum
is uitgegeven.
Op H-1Bvisa kunnen'afhankelijke'
visa
worden uitgegeventen behoevevan de
gehuwdepartneren minderjarige
klnderenvan de begunstigdevan het
werkvisum.Het gezin kan meeverhuizen naar de VSA, kinderenkunnen
daar naar school,enzovoort.
In tegenstelling
tot een L-werkvisum
(ztehet vorigeartikelin deze serie) is
dat een begunstigdegeen arbeidsverleden hoeftte hebbenbij het Belgische
moederbedrijf.
Een nieuwaangenomen
medewerker,die directop een positiein
de VSA zal wordenaangesteld,kan op
deze categorienaar de VSA. OpmerkeIijkvan deze visumcategorieis dat een
H-1Bvisumportableis. Dat houdtin dat
de begunstigdevan het werkvisumkan
overstappenop een anderewerkgever,
zo lang de nieuwewerkgevermaar
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voldoetaan de voor H-1Bgeldende
voorwaarden.Bijzonderis ook dat de
van het H-1Bwerkvisumal
begunstigde
mag starten met werkzaamhedenvoor
de nieuwewerkgever,op basisvan de
die op de voormalige
werkvergunning
werkgeveris uitgegeven,voordat
USCISde H-1Baanvraagdoorde
nieuwewerkgeverheeftgoedgekeurd.
wordeng ewoonlijk
H-1B-werkvisa
uitgegevenvoor een periodevan 1 tot 3
jaren.Een of meerverlengingen
tot
maximaal3 jaar met een maximumto-

taal van 6 jaar is mogelijk
van het werkvisum
De begunstigde
tot E- en L-visa
dient- in tegenstelling
(zievorigeartikelenin dezeserie)- op
de Amerikaanseloonlijstte worden
opgenomen.Er dienteen arbeidsverhoudingmet het Amerikaansebedrijfte
bestaan.
Net als bij E- en L-visageldtdat na
aankomstin de VSA nog formaliteiten
moetenwordenvervuld,waaronder
verification
door
employmenteligibility
het Amerikaansebedrijfen aanvraag
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en verkrijgingvan een socialsecurity
number.
In de afgelopenjaren bleekhet quotum
aan uit te gevenH-18 werkvisavrij snel
na de 1 april datumte zijn bereikt.
Indieneen aanvraagin deze categorie
wordt overwogen,dient men zekerheidshalvevrij snel na deze datum een
aanvraagin te dienen.
Bron:Hansvan Velzen,legalconsultant,
http://wiworld.net
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