Export van een machine na ar de
VS........ en dg installatie?
In deze bijdrage komen praktischeaspecten omtrent export naar en gerelateerde installatiein de VerenigdeStaten aan bod.

Van exportorder naar
afwikkeling
Exporterennaar de VerenigdeStaten,
het klinkt spannend.Soms is maanden- zelfs jarenlanggewerkt aan de
opzet van een handelsstroomrichting
VS afnemers.Eindelijkis het moment
daar, de order kan worden geschreven.
Binnen-en buitendienst,technische
dienst, management,alles is erbij betrokken geweest.
Het contract met de VS afnemer is getekend. Op basis van Nederlandsrecht
is de verbintenisaangegaan,de Nederfandsebepalingen,die de leverancier altijd gebruikt,zijn van toepassing
verklaardop deze overeenkomst.Een

team in binnen-en buitendienstzal de
productie,verschepingen installatie
van de machinebegeleiden.
De Nederlandseleverancierkrijgt te
maken met douane,importheffingen
en -formaliteiten,betalingszekerheid
en met afsprakenmet de bank, alles
zoveelmogelijknaar Nederlandsrecht.
Echter, zeker één zaak wordt bezien
vanuitAmerikaansoogpunt, namelijk
de installatievan de machinebij de afnemer on-site
Wat leverancieren afnemerook overeenkomen,op dat vlak geldt het contractenrechtniet, daar gaat het Amerikaansefederale recht voor.

Arbeid in de VS = VS regels
= w e r k v e r g u n n i n g& v i s u m
Dat recht bepaalt onder meer,dat arbeid door niet-Amerikanenenkel mag

Onderhandeling/contract

LeverAncierhroducFnt
. NL condities
. installatieen service
eigen medewerkers

worden verricht, nadat daarvoor een
vergunningis afgegeven.Dat zou betekenen,dat voor de volledigeploeg installateurswerkvergunningenen visa
zouden moeten worden aangevraagd.
Gezien het feit, dat de installateursin
dienst blijvenvan de Nederlandseleverancierof onderaannemeren gezien het
feit, dat de installatiein de VS wellicht
voor korte termijn zou zijn, zou een en'
ander behalvetijdrovend en kostbaar,
tevens onmogelijkkunnen zijn.

ls een dergeliik traject
altiid nodig?
Nee, er bestaan (uiteraard)uitzonderingen op die regel.
De leveranciervan een machine,dikwijls tevens producentof fabrikant,zal
voordat een machinewordt ingeladen
voor verschepingnaar bijvoorbeeldde
VS, een testopzet doen. De rnachine
wordt geassembleerdvoor een testfa-
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Purchase & sale agrpement
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Verkoop en installatie NL > YS

se en vervolgens,indien de test goed
is doorlopen gede-assembleerden
verpakt voor transport. Dezelfdeploeg,
die verantwoordelijkwas voor de eerste assemblage en testfase, zal waarschijnlijkde opbouw in de VS ter hand
nemen. Voor een leverancieris het
derhalvevan belang dat vakkundig en
ter zake gespecialiseerdeinstallateurs
de installatiebij de VS klant uitvoeren.
lmmers, er zijn garantiebepalingen
in
het spel en dikwijls vervalt de laatste
betalingsschijfpas op het moment, dat
de machineon-site operationeelen
getest is. Zeker aan dat laatste traject
dient aandacht te worden besteed.
Installatie

van een

N e d e r l a n d s em a c h i n e i n
de VS
Hoe kan een Nederlandseexporteur
gebruik maken van zijn eigen installatieploeg,indiendeze een machine,die
is geproduceerdin Nederland,exporteert naar de VerenigdeStaten?
Een van de essentièlegronden voor
gebruik van voornoemdeuitzondering,
is de opmaak van een purchaseand
sale agreementtussen leverancieren
afnemer.Een van de andere essentièle
grondenvoor gebruikvan voornoemde
uitzondering,is dat deze overeenkomst meldingdient te makenvan installatievan de te leverenmachine,
door of via de leverancierl.
De betreffendespecialist dient te beschikkenover aantoonbaargespecialiseerde kennis ter zake van installatie
van de machine.
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verancierwordt ingehuurdom de machine te installeren;in geval van het
laatste dient dat contractueelduidelijk
te zijn overeengekomen.Naast een
aantal andere voorwaarden,mag geen
directe betaling (remuneration)plaatsvinden door de Amerikaanseafnemer
of andereAmerikaansebron.
Visa waiver
Kunnenmijn mensenniet gewoon op
een visa waiver?
In principezijn activiteiten,die zijn toegestaan op grond van een visa waiver
beperkt tot onder meer het voeren van
besprekingen,het schrijvenvan orders, het bijwonenvan vergaderingen,
rechtszaken,etcetera. Het verrichten
van installatiegerelateerdewerkzaamheden gaat verder.Op basis van B-1
visumvoorwaarden,kunnendergelijke
werkzaamhedenworden verricht, indien een B-1 visum is afgegeven,nadat een US consularofficerzich het
hoofd heeft gebogen over de mogelijkheid van toepassingvan de uitzondering, hetgeenook problemenaan de
grens inzakeuitleg over het verblijfin
de VS kan voorkomendan wel verkleinen.

IndienNederlandsemedewerkersvoor
korte periodes naar de VS worden uitgezondenen als de werkzaamheidin
de VS verband houdt met installatiewerkzaamheden,die contractueelzijn
overeengekomen,zoals hiervoorbeschreven,kunnen die we rkzaamheden
normaliterop basisvan de huidigeB-1
uitzonderingworden verricht,overilndienaan de eisen,die aan gebruik
gens veelalmet annotatie.In de regel
van de uitzonderingworden gesteld,
worden B-1 visa voor een periodevan
wordt voldaan,kan een installatieploeg 5 of maximaal 10 jaren uitgegeven.
uit Nederland,een machinein de VS
installeren,overigensindien en voor
Update en wiizagingen
zover daartoe visa zijn uitgegeven
door het AmerikaanseConsulaatGeRekeningdient te worden gehouden
neraalin Nederland- of elders,voor
met wijzigingenin beleiden wetgeving
zover de visumaanvragerwoonplaats
voor wat betreft entree in de Verenigde
in een ander land heeft.
Staten.Sinds eind 2003 is de "Uncle
Sam database"operationeel,medio
De betreffendeinstallateursdienen wel
dit jaar zal het machinereadablepasin dienst te blijvenvan het bedrijfdat
sport verplichtworden voor alle lande machine levert,of van de onderden, die deel uitmakenvan het visa
aannemer,het bedrijf, dat door de lewaiver program. Nederlandsepaspoorten,uitgegevenvanaf 1995 vol1 - 9 FAM41.31N7.1
doen aan de nieuweeisen.Echter,
(TL:VISA-371
paspoortenuitgegevenop of na 26 ok; 03-15-2002).

tober 2OO4moeten van een biometrisch kenmerkzijn voorzien.
De Amerikaanseeconomie is al langere tijd tanende, hetgeen wellicht een
reden voor de Amerikaanseoverheid is
om de belangenvan haar (werkzoekende) inwonerste laten prevaleren
boven import van arbeid en kennis.
Dat kan een van de redenenzijn geweest om het jaarlijksequotum aan
H-1B visa - visa voor hoog opgeleide
specialisten- terug te schroeven naar
65.000 op jaarbasis,Dat jaar is afhankelijk van het Amerikaansefiscale jaar
en loopt aldus van 1 oktober 2003 tot
en met 30 september 2004. Reeds half
februariis door USCIS (U.S.Citizenship and lmmigrationServices,het
voormaligelmmigrationand Naturalization Service(lNS))bekend gemaakt,
dat het aantal van 65.000 voor het lopende fiscale jaar al is gehaald. Dat
heeft tot resultaat dat tot en met 30
september20A4geen nieuweH-18
aanvragenmeer in behandelingzullen
worden genomen.Of men na 1 oktober dan wel in aanmerkingkomt voor
een H-1B visum? Dat ligt aan de snelheid, waarmeewordt gehandeld.Vanaf
1 april 2004 mogen aanvragenvoor
het nieuwefiscale jaar worden ingediend. Een en nader wordt behandeld
in volgordevan binnenkomst.Dat
wordt dus spannend.
Aan B-1 visa worden geen quota gesteld, exporterenen installerenkan
dus nog.
Verklaringvan afkortingen en termen
B-1
Businessvisitorvisum
H-1B
Specialityworker visum
USCIS: UnitedStatesCitizenshipand
lmmigrationServices
FAM: ForeignAffairs Manual
Hans van Velzen
Van VelzenC.S. The NetherlandsB.V.
Tel.0161-437288
Fax 0161-437289
http://vviworld.net
e-maiI: vvcs.nl@vviworld.
net
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