Internationaalondernemen

Overplaatsingvan een specialistnaarde VSA (3)

van wonen,
In deze reeksbeschrijvenwe mogelijkheden
werkenen ondernemenin de VerenigdeStatenvan Amerika
(VSA).Vandaagspitsenwe ons toe op de overplaatsingvan
een specialistvan een Belgischeondernemingnaareen
zusterbedrijfin de VSA. Een kortezijstapwordtgemaaktnaar
de overplaatsingvan een manager.
werkvisaof
Op basisvan zogenoemdeintra-company
zijn met een visum,kan
werkvergunningen
die gecombineerd
een specialistnaar de VSA wordenuitgezondenom daar aan
het werk gaan.Deze categoriestaat middellangeuitzendingen toe, varièrendvan 1 tot 7 jaar.
L-1B(specialisten)
fn deze L-visazijn er twee subcategorieèn:
(executives
en managers)
en L-1A
L-l8 / SPECIALISTEN
Een specialistkan vanuitBelgiewordenuitgezondennaar
een bedrijfin de VSA.
De belangrijkstepersoonlijkevoorwaardenzijn:
- De medewerkeris gedurendede 36 maandenvoor de
overpfaatsingten minste 12 maandenvoltijdsin dienst
geweestvan het bedrijfin Belgie.
- De medewerkeris een specialistvan het Belgischebedrijf
met kennisvan het producten de bedrijfsprocessen.
L . 1 A I E X E C U T I V E S& M A N A G E R S
Een executiveof managerkan vanuitBelgiewordenuitgezonden naar een bedrijfin de VSA.
De belangrijkstepersoonlijkevoorwaardenzijn:
- De executiveof manageris gedurendede 36 maandenvoor
de overplaatsingten minste 12 maandenvoltijdswerkzaam
geweestvoor het bedrijfin Belgie.
- De executiveof manageris ofwel directielidvan het
Belgischebedrijf,ofwel managervan een onderdeelvan het
naar de twee begrippenexecutive
bedrijf.De onderverdeling
en manageris glijdend,hoewelin het algemeenkan worden
aangenomendat een executiveleidinggeeftaan een zeer
groot bedrijfen een manageraan een kleiner(KMO).

V A N A L G E M E N EA A R D V O O R L - 1
VOORWAARDEN
CATEGORIEÉN
De belangrijkstezakelijkevoorwaardenzijn:
- Er dient een vennootschappelijke
band te zijn tussenhet
uitzendendeBelgischebedrijfen het ontvangendebedrijfin
de VSA. Het bedrijfin de VSA moet ofwel een dochter-of
een zusterbedrijfzijn Een dochterbedrijfis bijvoorbeeldeen
bedrijfwaarvande aandelenvoor 100/" in handen zijn van
het Belgischebedrijf,een subsidiary.Een zusterbedrijfis
bijvoorbeeldeen bedrijf,waarvande aandelenvoor 100%in
handen zijn van een holdingvennootschap,
die tevens 100%
van de aandelenin het uitzendendeBelgischebedrijfhoudt.
zijn dan affiliatesvan elkaar.
Beidewerkmaatschappijen
- De begunstigdemoet een leidinggevende
of een gespecialiseerdefunctiebekledenen mag in de VSA enkelvoor het
(Amerikaanse)
bedrijfwerkenwaarophet werkvisumis
uitgegeven.
visa
Op zowelL-1Aals L-1B visa kunnen"afhankelijke"
wordenuitgegevenaan de gehuwdepartneren minderjarige
kinderenvan de begunstigdevan het werkvisum.Het gezin
kan mee verhuizennaar de VSA, kinderenkunnendaar naar
school,enzovoort.
Belangrijkvoor een L-werkvisumis dat een begunstigdeeen
heeftbij het Belgische,overplaatsende
arbeidsverleden
bedrijf.Een nieuwaangenomenmedewerker,die directop
een positiein de VSA zal wordenaangesteld
, zal in de regel
niet op een L-werkvisumnaar de VSA kunnen.
L-werkvisaworden meestalverstrektvoor een periodevan
2 jaar,termijnenvan 1 of 3 jaar zijn eveneensmogelijk.Een of
meer verlengingenmet 2 jaar zijn mogelijkvoor L-1B werkvisa
(maximaal5 jaafl, met nogmaals2 jaar (maximaalTjaar) is
mogelijkvoor L-1Awerkvisa.Indienhet een zogenoemdnew
office betreft- het bedrijfin de VSA bestaatten tijde van de
minderdan 12 maandenaanvraagvan de werkvergunning
dan wordteen werkvisumvoor ten hoogste12 maanden
uitgegeven,waarnakan wordengeopteerdvoor verlenging.
Het is niet noodzakelijkdat een begunstigde- al dan niet met
gezin- naar de VSA verhuistnadathet visum is uitgegeven.
Het verrichtenvan werkzaamhedenin de VSA op afwisselendebasis- afwisselendBelgiéen de VSA - is toegestaan
op deze categorie.
Net als bij E-visa(zie het eersteartikelin dezeserie) geldt dat
na aankomstin de VS nog een aantalformaliteitenmoet
wordenvervuld,waaronderemploymenteligibilityverification
door het Amerikaansebedrijfen aanvraagen verkrijgingvan
een socialsecuritynumber.
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