Buy Americanl Buy America
(deel 1)
Dit is de eerste van twee bijdragen,
waarin formele en praktische aspecten
omtrent levering aan Amerikaanse
overheden en federaal gesteunde aankopen aan bod komen, ln deze bijdrage worden de werkwijze en verschillen
van respectievelijk fussen Buy American en Buy America beschreven. ln de
tweede bijdrage zal worden ingegaan
op afwijkingen en uitzonderingen.
Waarmeekrijgenbuitenlandse,waaronder Nederlandsebedrijvente maken,
als zij aan een Amerikaansefederaleof
lagereoverheidwillen leverenof als zij
aan een agentschapwillen leveren,dat
financieelwordt gesteunddoor een federaleoverheidsdienst?
Afnameof inkoop door een Amerikaanseoverheidsdienst - federaalof lager;ook wel procurementgenoemd - is veelalaan restrictievewet-en regelgevingonderworpen. Bekend(st)evoorbeeldenzijn'Buy
American'en Buy America'.

Buy American (Buy
American Act)
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De Buy AmericanAct is enkelvan toepassingop aankopendoor federale
agentschappenen departementen,
niet op steun verleenddoor dergelijke
agentschappenen departementenin
verband met aankopendoor statelijke
of lokaleoverheden.De Act is verder
enkelvan toepassingop aankopen
door federaleoverheden,welke aankopen voor publiekedoeleindenzullen
worden gebruikt.
Principeis dat infrastructuuren (rollend) materieel,dat wordt gebruikt
voor of ten behoevevan het openbaar
vervoervan Amerikaanseoriginedient
te zijn, dit voor zover dat de aankoop
middelseen federalesubsidiewordt
gesteund.
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B u y A m e r i c a lB u y
Ameri can?
Buy Americabepalingendie van toepas-

o.m. FTA steuninzake
aankopendoor lagere
overheden

. iizer en staal
o gefabriceerdeproducten
. rollendmaterieel

Buy Americsn = fsdsras;
Buy Amedca = o.m. lagere overheid

BuyAmericanvs BuyAmeriea
sing zijnop aankopen,die op enigewijze
te makenhebbenmet openbaarvervoer,
dienente wordenonderscheidenvan
bepalingenter zakevan federaleaankopen onderde Buy AmericanAct.
De 1933 Buy American Act is enkel van
toepassing op aankopen door federale
agentschappen en departementen. De
Buy American Act geeft meer vrijheid in
het totale deel van VS en buitenlandse
componenten S/echfs 51o/ovàfi een
product dat onder de Buy American
Act wordt gekocht, behoeft van Amerikaanse origine te zijn, tegen 100o/oonder Federal TransitAdministration's
FfH Buy America voorwaarden,

f rastructurele projecten;
- Gefabriceerdeof geproduceerde
zaken; en
- Rollendmaterieel

lJzer en staal gebruikt in
o f v o o r i n f r as t r u c t u r el e
projecten
FTAmag enkel een aankoop in deze
productgroepsteunen,indienen voor
zover alle staal, iizer en gefabriceerde
goederenzijn geproduceerdof gefabriceerd in de VerenigdeStaten. Het gehele productie-of fabricageproces
dient in de VerenigdeStaten plaats te
vinden,met uitzonderingvan metallurgischeprocessen.

Buy America
Buy Americavindt toepassingop alle
FTAgesteundeaankopenboven een
bedragvan $100,000,waarbijde aankopen die van staal, ijzer of geproduceerde goederenbetreffen.Rollend
materieel- bijvoorbeeldbussenen
trams en componentendaarvanwordt daartoeook gerekend.
Buy America kan worden onderverdeeld naardrie productgroepen:
- lJzer en staal gebruiktin of voor in-

Gefabriceerde
ceerde za ken

of geprodu-

Een aankoop door een lagereoverheid
mag enkel door FTAworden gesteund,
indienen voor zoversprake is van fabricageof productiein de Verenigde
Staten. Manufacturinggaat verder dan
de enkeleassemblage,manufacturing
omvat 'alteration',d€ wijzigingin een
product of een aantalproducten,die
leidt tot de vormingvan een nieuw
product.

TA contractvoor:

Vangrails

Terminal

o.m.
Gomponenten:
vangrails

VS

Componenten:onderdelen
van vangrails

Alteration &
installation
Evt.
NL

Subcomponenten:
onderdelenvan de
vanggrails
Enkelindien wordt gecontracteerdvoor een groter geheel, bestaat de mogeliikheiddat
middels te leveren subcomponentenwordt voldaan aan Buy America voorwaarden,
algezien van de mogeliikheidtot toekenning van een waiver

Transitauthority(TA)aankoopvanNL product
De aankoopvan een eindproduct,dat
buiten de VerenigdeStaten wordt gefabriceerd,kan niet worden gesteund
door FTA;de aankoopvan een eindproduct dat in de VerenigdeStaten
wordt gefabriceerd, maar wat tevens
uit buitenlandsesubcomponentenbestaat wel.

Wat als door een
N e d er l a n d s e f a b r i k a n t l
exporteur producten onder
deze paragraat worden
aangeboden?
Indienbijvoorbeeldeen transitauthority contracteertvoor een terminal,met
als onderdeeldaarvanvangrails,speelt
het volgende.De terminalwordt gezien
als een constructionproject,waarbij
sprake is van 'procurementof a manufactured product'. FTAstelt zich op het
standpuntdat fabricagevan alle componentenverwerktin een construction
project in de VS dient te plaatste vinden.t Het voorgaandelaat onverletof
de installatievan vangrailskan worden
aangemerktals 'verwerkingin een
constructionproject'.
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Zijn de vangrails te zien als component
of als subcomponent? lndien deze zijn
aan te merken als component, dan dienen fabricage/productie en installatiein
de VerenigdeSfafen plaats te vinden.
lndien de vangrails zijn aan te merken
a/s subcomponent, dan dient sprake te
zijn van een fabricage- of productie1 49 c.F.R.66r .s(d)(2)

proces (manufacturing process),zoals
hiervoor aangegeven.Het manufacturing process,met a/s essentiealteration, dient in de Verenigde Staten
plaats te vinden.
Alduszoudenverschillende
componentenvan de vangrailsbijvoorbeeld
onbewerktof in gedeeltenin de VS
moetenworden geTmporteerd.
Daar
zou een nieuw,onderscheidend
eindproductmoetenwordengevormd,een
vangrails.De
vollediggeTnstalleerde
voor FTAmogelijkaanvaardbarevorming (in de VS) zou kunnengeschiemet beden door laswerkzaamheden
trekkingtot de verschillendecomponenten,door bewerkenvan het staal/
ijzer,bijvoorbeeldhet borstelenvan
het ijzer,het aanbrengenvan een beg (verzinkenen coaten)
schermingslaa
en vervolgensde installatievan de
vangrails.
Indienechterde vangrailszelf onderwerp zijn van aankoop,dan gaat het
voorgaandeniet op. De onderdelen
van de vangrailsworden dan gezien
als componenten,niet als subcomponenten.Alle componentendienenin de
VerenigdeStatente worden geproduceerd.
Het is van belangom bij een mogelijke
leveringte onderscheidennaar het
soort project.
Betreft de procurement een federaal
project, dan is de Buy American Act
van toepassing en bestaan - qua per-

centage buitenlandse componenten soepelere voonuaarden. ls sprake van
een aankoop door een lagere overheid,
bijvoorbeeld een transit authority en
wordt de aankoop gesteund door FTA,
dan zijn Buy America bepalingen van
foepassing.
Als ezelsbruggetje: Buy American (eindigend met n) staat voor nationaal (federaal).
Vervolgensdient te worden bekeken
wat wordt aangekocht,althanswat het
eindproductis. ls dat een FTAgesteundeaankoopvan een terminalmet
bijbehorendevangrails,zoals hierboven beschreven,dan bestaanmogelijkhedenvoor 'compliance'.ls dat enkel een aantalvangrails,dan zal geen
compliancemet Buy Americabepalingen bestaan,tenzij in de Verenigde
Statenwordt geproduceerd,zoals hiervoor omschreven.Vervolgenskan worden bekekenof kan worden voldaan
aan een van de waiver-bepalingen(zie
de tweede bijdrage),waarnaalsnog
een buitenlandsecomponentof buitenlandsproducttot domesticcontent
wordt gerekenden FTAsteun aan de
betreffendeaankoop doorgang kan
vinden. Zie ook het tweede gedeelte
van deze bijdrage,verschijnendin het
volgendenummeronder'Afwijkingen
van het Buy Americaprincipe'.
Verklaringvan afkoftingen en termen
- U.S.C.:
UnitedStatesCode
- C.F.R.:
Code of FederalRegulations
- F e d .R e g . :
FederalRegister
. FTA:
FederalTransitAdministration
- Waiver:
afzienvan, een vrijstellingvoor toepassingvan een of meerderebepalingen
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