Internationaal
ondernemen

in de deVerenigde
Ondernemen
Statenvan
Amerika:Hoe legaalaan het werk gaan(1)
Dit artikel betrefthet eerstein een serie artikelen,die mogelijkheden
beschrijftvoor wonen,werkenen ondernemenin de V.S.
Ditartikelbetreftheteerstein eenserieartikelen,
van
die mogelijkheden
beschrijft
wonen,werkenen ondernemen
in de VS.Vaakwordtbij hetoprichten
van een
dochtervestiging
in de VSAbeslotenom een manager,
vaakaandeelhouder
van
groep,en eenspecialist
de Belgische
tijdelijknaargindste transfereren.
De
managermoetde Amerikaanse
vestiginguitbouwen,
zoveelmogelijkconformde
maatstaven
die de groepin Belgièhanteert.
De specialist
zalde bedrijfseigen
kennisvan het productoverbrengen.
Echter,het is nietzondermeertoegestaan
om als Belgin de VSAte gaanwerken.
E.VISA
Het kan op basisvan zogenoemde
werkvisa.Dat kunnenwerkvergunningen met bijbehorend
visum zijn,of visa
waaropgeen afzonderlijke
werkvergunning is vereist.
Indienwordtuitgegaanvan uitzendingen van enkelemaandentot enkele
jaren, zijner verschillende
mogelijkheden. Eén ervan is de aanvraagvan
zogenoemdeE-visa.Dezecategorie
staatmiddellangeuitzendingen
toe
zonderafzonderl
ijke werkvergunni
ng.
E-visawordenvoor maximaal5 jaar
uitgegeven.
Er zijntwee subcategorieèn:
E-1
(handel)en E-2 (investeringen).
Beide
subcategorieèn
zijn gebaseerdop het
tussenBelgiéen de VSA gesloten
vriendschapsverdrag.

Een van die voorwaardenis dat ten
minste50% van de totalewereldhandel
van het Belgischebedrijfmet de VSA
plaatsvindt.
Praktischgezien:Indienhet
Belgischebedrijfeen dochtervennootschapin de VSA heeft,dat als importeurvan de uit Belgièafkomstige
productenoptreedt,kan daaraanin de
regelwordenvoldaan.De importvan
productenuit Belgièdoor de Amerikaansedochterven
nootschapwordt
dan beoordeeld.
E.2/ INVESTERING
Indiendooreen Belgischbedrijf
substantieelwordtgeTnvesteerd
in een
Amerikaanse
onderneming,
kan worden

E - 1/ H A N D E L
lndiendoor een Belgischbedrijf
substantieelwordt geéxporteerdnaar
de VSA, kan ook op die grondeen E-1
handelsvisum
wordenaangevraagd.
Substantieel
houdtin dat het gaatom
behoorlijkveel transactiesin de tijd.6
exporttransacties
vanuitBelgiènaar de
VSA van ieder$500,000gedurende3
jaren (totaalwaardetransacties
$3,000,000)zal niet leidentot uitgifte
van een E-1 visum.60 exporttransacties van ieder$50,000gedurende3
jaren (totaalwaardetransactieseveneens $3,000,000)wel, overigensmits
aan alle anderevoor E-visageldende
voorwaardenis voldaan.
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geopteerdvoor uitgiftevan een E-2
vrsum.
Hierwordtsubstantieel
vergelekenmet
de investering
die soortgelijke
bedrijven
in de VS doen om operationeel
te
kunnenworden.
V O O R W A A R D EV
NA N A L G E M E N E
AARD
Om voor dezecategorieènin aanmerkingte komen,dientaan een heelwat
voorwaardente wordenvoldaan,zoals:
- De begunstigde
van de visumaanvraagdientdezelfdenationaliteit
te
hebbenals het bedrijf,waaropde
vrsumaanvraag
wordtgedaan.
Voorbeeld:indienwordtgeTnvesteerd

Internationaalondernemen

in een Amerikaansbedrijf,dat voor
100Y"in handenis van een Belgisch
bedrijf,zal het Amerikaansebedrijf
geachtwordende Belgischenationaliteitte hebben;E-visakunnen
van
derhalveenkelaan begunstigden
Belgischenationaliteit
worden
Het Amerikaansedochteruitgegeven.
bedrijfen de Belgischemanagerc.q.
specialistwordengeachtdezelfde
nationaliteit
te hebben.
- De begunstigde
dienteen managepositiete
ment of gespecialiseerde
bekledenen mag enkelvoor het
Belgisch-Amerikaanse
bedrijfwerken

waarophet visum is uitgegeven.
Op zowel E-1 als E-2 visa kunnen
visa wordenverstrektaan
afhankelijke
partneren kinderen.Het
gehuwde
de
gezinkan dus mee verhuizennaarde
VSA, kunnende kinderendaar onderwijsvolgen,enz.
van een E-visum
Een begunstigde
hoeftgeen arbeidsverleden
te hebben
bij het uitzendende,Belgischebedrijf,
hoeweldat wel een pluspuntis, zekerin
gevalvan een specialist.
Het is niet noodzakelijk
dat een
naarde VSA verhuist
begunstigde
nadathet visum is uitgegeven.
Het

verrichtenvan werkzaamhedenin de
VSA op afwisselendebasis,afwisselend in Belgièen de VSA, is toegestaan.
Uitgiftevan een visumvolstaatniet om
te werkenin de VSA.Eenmaalin de VS
te
dient nog een aantalformaliteiten
wordenvervuld,waaronderemploymenteligibility
verification
door het
Amerikaansebedrijfen het verkrijgen
van een SocialSecurityNumber.
Bron:HansVan Velzen,legalconsultant
Van VelzenC.S.

Vlaamseuitvoer: exportciifers
van het eerstekwartaal
De impactvan de financièle
vanafoktober
en economische
crisiswasduidelijk
2008.Vlaanderen
exporteerde
tijdensde eerstedriemaandenvan 2009voorbijna
40 miljardeuro.Dit is eendalingmet21,8o/o
in vergelijking
metdezelfdeperiode
van het jaarvoordien.
Sindsde publicatievan de gewestelijke
handelscijfers
was de terugvalnooitzo
sterk.Voorbijnaalle sectorendaalden
Voor het tweede
de exportcijfers.
kwartaalvenruacht
men eenzelfdebeeld.
De Belgischeuitvoercijfers
zijn al
bekendvoor dezeperiode:de maanden
april(-27,5"/"),
mei (-24,1%)en juni 2009
(-23,6/") toonden zwareverliescijfers.

De uitvoernaar Aztèviel sterkterug
(-23,8/").Ook richting Midden-Oosten
(-30,5%)oogtde situatieernstig.Daar
is evenwelenigenuancegeboden:de
cijferslerenons dat vooralde verminderdeexportvan diamantnaar lsraèl
(-68,6%)verantwoordelijk
is voor de
opmerkelijke
terugval.Het zijn de
Verenigde
ArabischeEmiratendie - ondankseen verliesvan bijna 29% - lsVlaanderenwas in het eerstekwartaal
raélals eersteexportbestemming
in het
goed voor 79% van de Belgische
Midden-Oosten
opvolgen.
uitvoer.Walloniévoor 18/oen Brussel
Positiefis de spectaculaire
stijgingvan
voor 2%. De dalingvan de Vlaamse
de Vlaamseexportnaar Qatar
(+267,5%).
exportis op enkeleuitzonderingen
na
We zien een exponentièle
merkbaarbij alle exportbestemmingen. toenamevan de exportvan ijzerlstaal,
Een lichtpunt:in de uitvoernaarAfrika
chemischeproducten,machinesen
is een bescheidenvooruitgang(+3,7"/")
meubelennaar het land.
te zien.Dit is vooralte dankenaan
Bekijkenwe de export per sector,dan
toegenomenatzetin Noord-Afrika
valt onmiddellijkde exporttoename
(+10,2/"),en meerspecifiekin Algerije
(+6,7"/")voor de chemischeen farma(+52,3/"),waarVlaamsebedrijven
ceutischesectorop. Zo versterktdeze
vooralmachinesleverden.
sector zijn positieals belangrijkste
Het is ook opvallenddat Polen zich
Vlaamseuitvoerpost.
Tijdenshet eerste
ondanksverliesop de achtsteplaats
trimesterwas het de enigesectordie
nesteltals uitvoerbestemming
en zo
vooruitgangboekte.De exportvan
een plek opschuiftten opzichtevan
(-29%)wordtvan de
transportmaterieel
2008.
tweedeplaatsverdrongendoor de
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machinesen het elektrischmaterieel
(-16,2/").De grootsteterugvalnoteren
we bij de onedelemetalen(-41,23o/o),
de mineraleproducten(-48,93%)en de
Deze
edefstenenen diamant(-52,19"/o).
laatsteproductgroepzakt weg naar de
negendeplaatsin de sectoralerangorde.Door de eveneensopmerkelijke
terugvalvan de aîzetvan edelstenenen
diamant(-56,4%)in de BRIC-landen
valt de exporterheenmet ruim een
derdeterug.Tijdensdezelfdeperiode
van vorig jaar was deze sector nog
goed voor bijnade helftvan de Vlaamse uitvoernaarde BRIC-landen.
Ondertussenis dat percentagegezakt
tot minderdan 3O%.
Het aandeelvan de BRIC-landenin de
totaleVlaamseuitvoerbedraagt
voorlopigslechts4,5"/".
Bron:Flanderslnvestment& Trade
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