
Buy Americanl Buy America (2)

Dit is de laatste van twee bijdragen,
waarin formele en praktische aspec-
ten omtrent levering aan Amerikaanse
overheden en federaal gesteunde
aankopen aan bod komen. In deze
bijdrage worden onder meer de afwij-
kingen en uitzonderingen op Buy
America beschreven.

R o l l e n d  m a t e r i e e l

Om voor FTA steun in aanmerking te
komen, dient een component van
Amerikaanse origine (domestic) te zijn.

Een component wordt aangemerkt als
domestic,  indien meer dan 60% van
de kosten van sub-componenten van
de component van Amerikaanse origi-
ne is en indien de fabricage van de
component plaats vindt in de Verenig-
de Staten.

Domestic content is esse ntieel voor
federale steun.

Doorslaggevend in domestic content is
de fabricage, meer specifiek de vor-
ming van het product, bestaande uit
een of meer verschi l lende componen-
ten. Er dient sprake te zijn van meer
dan assemblage al leen. l

Elementair rs de wijziging in vorm of
functie van materialen, of van de com-
ponenten van een product.

Afw i i k i ng  van  he t  Buy
Amer i ca  p r i nc i pe

Van het Buy America principe kan wor-
den afgeweken in een aantal gevallen:
- Indien toepassing van het pr incipe

het algemeen belang niet zou dienen;
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l -  " [ . . . ] t heuseo fwe ld i ngso le l y f o rpu rposeso f j o i n i ngme ta lp i eces toge the r [ . . . ]wasanac to fme reassemb ly ,no t
a step in the manufacturing process that altered the pieces to produce a new product.", Letter dated June 3,2003
van FfA Deputy Chief Counsel aan Stephen Van 0gle, Siemens Transportation Systems, Inc.. Re. reconsideration of
FfA determination, decision August 15,2002, a'Íf'd.

2-  or ionBuslndustr ies.65Fed.Reg.25,419(2000)enCashCode(2003l , let terdatedJunel l ,2003vanFfADeputy
Chief Counsel aan Val Levitan, Cash Code. Re. consideration of non-availability waiver request; waiver granted.

3-  Zoalsbi jvoorbeelddePubl ic lnterestWaivervoorChrysler l5-passengerVansenWagons,diewordengeassemb-
leerd in Canada. General Waiver, opgenomen in Appendix A van 49 C.F.R. $661.7.

4-  Di tbetref t {vooralsnog) eenPermanentNonavai labi l i tyWaivetopgenomeninAppendixAvan49C.F.R.S66l .T.
5-  lnre.Michef in-Ft4,53Fed.Req.22,418,22,419{1988).Metverwi iz ingnaar:Transportat ionResearchBoard,

National Research Council, TCRP (Transit Cooperative Research Program), Jaye Pershing Johnson & James B.
McDaniel, Legal Research Digest, September 2001 - number 17, p.19.

- f ndien staal , ijzer en overige produc-
ten, die in de Verenigde Staten wor-
den geproduceerd, niet in voldoende
mate worden geproduceerd of niet
van voldoende kwaliteit zijn;

- Door het gebruik van Amerikaanse
producten, grondstoffen of materiaal
stijgt de prijs van het project/de aan-
koop met meer dan 25%.

De Federal Transit Administration (afge-
kort met FfH kan 'verklaringen van
afstand' - zogenoemde 'waivers' - van
het Buy America principe toekennen,
indien en voor zover de Secretary of
Transportation oordeelt, dat van een van
drie hieruoor genoemde afwijkmogelijk-
heden sprake is. ln dergelijke gevallen
wordt de grondstof of de component,
waarvoor de waiver wordt gegeven
gerekend als domestic content.2

Een waiver kan worden afgegeven als
een 'publ ic interest waiver ' ,  een 'nona-

vailablity waiver' en een 'price-diffe-

rential waiver'.

Pub l i c  I n te res t  Wa ive r

Een dergeli jke waiver kan worden af-
gegeven, indien naar het oordeel van
FTA het publiek belang is gebaat bij af-
gifte ervan. Een public interest waiver
wordt behoudens uitzonderingen alt i jd
op case-by-case basis afgegeven.

Nonava i  l ab i l i t y  wa i ve rs

Op basis van 'sole source procurement'
kan een nonavailability waiver worden
aangevraagd. Een waiver op die grond
wordt door FTA enkel toegekend, indien
door de grantee is bewezen, dat de te
produceren zaak enkel wordt aangebo-

den door een aanbieder, of dat het item
niet wordt geproduceerd in de Verenig-
de Staten in voldoende mate en van
voldoende kwaliteit.

P r i c e - d i f f e r e n t i a l  w a i v e r s

Buy America bepalingen kunnen terzij-
de worden gesteld, indien de protecti-
onistische maatregel leidt tot een con-
tractpri jsverhoging van ten minste
25%. Hierbij wordt gerekend met het
verschil tussen de laagste Amerikaan-
se aanbieder en de betreffende buiten-
landse aanbieder, voor wie de grantee
een waiver aanvraagt. De prijs van de
buitenlandse aanbieder verhoogd met
een factor 1,25 dient lager te zijn dan
de laagste pri js van een Amerikaanse
aanbieder.

Een waiver kan voor een specifiek pro-
duct3 worden afgegeven , maar tevens
voor een algemene productgroep, zo-
als soft- en hardware (computers)4.

Nonavailabi l i ty en price-differential
waivers worden regionaal afgehandeld;
public interest waivers en verzoeken
voor een waiver door potentièle aan-
bieders worden op het FTA hoofdkwar-
t ier afgehandeld.

Buy  Amer i ca l  Buy
Amer ican?

Buy America bepalingen die van toepas-
sing zijn op aankopen, die op enige wijze
te maken hebben met openbaar vervoel,
dienen te worden onderscheiden van
bepalingen ter zake van federale aanko-
pen onder de Buy American Act.

De Buy American Act is enkel van toe-
passing op aankopen door federale
agentschappen en departementen. De
Buy American Act geeft meer vrijheid
in het totale deel van VS en buiten-
landse componenten. Slechts 51%
van een product dat onder de Buy
American Act wordt gekocht, behoeft
van Amerikaanse origine te zijn, tegen
100%o onder FTA's Buy America voor-
waarden. Zie ook de eerste bijdrage



over dit onderwerp, gepubliceerd in
voorgaand nummer.

Buy  Amer i  ca ,  Buy  Na t i ona l ,
Buy  Sta ten  Buy  Loca l?

Op verschillende overheidslagen wor-
den regels uitgevaardigd. Naast het
bestaan van het federale Buy America
principe, kan een (potentièle) leveran-
cier te maken kri jgen met aankoopbe-
palingen op grond van stateli jke (Buy
State) en op grond van lokale (Buy
Local) wet- en regelgeving.
Hoe verhoudt Buy America zich ten
opzichte van Buy State of Buy Local
bepalingen van lagere overheden?

Als algemene regel geldt dat aan het
principe van Buy America geen afbreuk
mag worden gedaan. Indien en voor
zover een door FTA gesteunde aan'
koop resulteert in een zachtere toepas-
sing van Buy America bepalingen, kan
FTA steun niet plaatsvinden. FTA kan
enkel steun verlenen inzake aankopen
waarvoor ten minste dezelfde stringen-
tie wordt betracht, als die opgenomen
in haar Buy America bepalingen.

Conc lus ie

Op alle door FTA gesteunde aankopen,
is Buy America van toepassing, tenzij
sprake is van toepassing van een ge-
neral waiver, of wanneer een specifie-
ke waiver van FTA is verkregen.
Een buitenlandse leverancier, die pro-

ducten zoals o.m. hiervoor beschreven
aan een Amerikaanse (lagere) overheid
wenst te verkopen dient te voldoen
aan de Buy American Act of aan Buy
America bepal ingen. Lukt dat niet,
vanwege de inhoud van het boven-
staande, dan kan worden gekeken of
er een waiver van toepassing is of kan
worden verklaard.

VS atzet lexport  en Buy
Amer i ca

Indien en voo( zover een Nederlandse
fabri kant/exporteur producten onder
toepassing van de Buy American Act
of Buy America bepal ingen aan Ameri-
kaanse lagere overheden of gerela-
teerde organisaties wenst te leveren,
kan deze:
haar producten als sub-component

Verzoek tot toekenning waiver

aanleveren, waarna het manufacturing
process in de Verenigde Staten plaats
vindt; lokaal produceren.
Mocht het voorgaande niet tot de haal-
bare mogeli jkheden behoren, kan door
de betreffende exporteur een price-dif-
ferential, een nonavailabil ity of een pu-

blic interest waiver worden aange-
vraagd bij FTA (hoofdkwartier), of een
grantee een van de drie soorten wai-
vers aan laten vragen, of een project

aannemen dat een waarde van minder
dan $1 00,000 vertegenwoordigt. Het
moet bij het laatste dan wel gaan om
op zichzelf staande eindproducten die
worden gecontracteerd.

Buy Americ a/Buy American principes
en gerelateerde wet- en regelgeving ziin
complex, restrictief en protectionistisch.

lk veronderstel met deze tweedelige
bi jdrage enig inzicht te hebben kunnen
geven in de werkwijze van beide prin-
cipes en de (on)mogeli jkheden tot le-

Een case-by-case waiver, verzocht door een
grantee is attijd mogetijté

vering van producten aan Amerikaanse
overheden.

Verklaring van afkortingen en termen
.  U .S .C . :

United States Code
-  C.F .R. :

Code of Federal Regulations
-  Fed.  Reg. :

Federal Register
- FTA:

Federal Transit Administration
- Waiver:

afzien van, een vrijstelling voor toe-
passing van een of meerdere bepa-
l ingen

Hans van Velzen
Van Velzen C.S. The Netherlands B.V.
http://vviworld. net
e-mail  :  vvcs. nl@vviworld.net

www. f  enedexpress .n l
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-  Aankoop van i jzer  en staal  of  van producten,

die i jzer  en staal  bevat ten en producten in het

a l gemeen ,  d i e  i n  de  VS  voo r  pub l i eke  doe le i n -

den worden gebru ik t  (pub l ieke  doe le inden

houdt  in :  pub l iek  gebru ik ,  openbare  gebouwen

en pub l ieke  werken
-  Enke l  van  toepass ing  op  aankopen door  fede-

ra le  overhe id ,  n ie t  op  aankopen door  lagere

overheden midde ls  federa le  subs id ie
-  51% o f  meer  d ien t  van  Amer ikaanse or ig ine  te

ziin.

-  Var ian t  op  Buy  Amer ican Ac t
-  Gere la teerd  aan aankopen door  lagere  over -

heden inzake openbaar  vervoer
-  U i t zonde r i ngen :  ( 1 )  i nd i en  openbaa r  be lang

n ie t  word t  ged iend;  (2 )  ind ien  in  de  VS n ie t  vo l -

doende voorradig of  n iet  van voldoende kwal i -

te i t ;  (3 )  ind ien ,  b i j  gebru ik  van Amer ikaans  ma-

te r iaa l  o f  p roduc ten  de  pr i l s  van  he t  gehe le

project of het product met meer dan25% sti jgt.
-  100% d ien t  van  Amer ikaanse or ig ine  te  z i jn

(een u i tzonder ing  ge ld t  voor  ro l lend  mater iee l ,

waarvoor een percentage van 60 geldt)

Buy American Act (1933) versus FTA's Buy America bepalingen


