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1. ONDERNEMEN IN DE VERENIGDE STATEN 

De Verenigde Staten is nog steeds de werelds grootste economie, met een bevolking van meer dan 328 
miljoen inwoners en een gemiddeld inkomen per capita van 65.297 USD per persoon. De globale 
rangschikking van zakendoen brengt de USA op de 6de plaats in 2019, een stijging van 2 plaatsen ten 
opzichte van 2017. Deze rangschikking houdt rekening met 10 onderdelen: opstarten van een zaak, 
bouwvergunningen, elektriciteit, registratie van eigendom, kredietaanvragen, bescherming van 
minderheidsaandeelhouders, betaling van belastingen, handel over de grenzen heen, afdwingen van 
contractuele verplichtingen en insolvabiliteitsproblemen.  
Zoals men kan zien aan de tabel hieronder, is de Verenigde Staten een land (en 1 markt) dat beter scoort 
voor het opzetten van een business unit dan ons land. Hoe lager het cijfer in de tabel, hoe beter het land 
scoort in die categorie. 
 

 USA België Nederland Duitsland Frankrijk UK 

Starten van een zaak 55 48 24 125 37 18 

Bouwvergunningen 24 45 88 30 52 23 

Verkrijgen van elektriciteit 64 108 58 5 17 8 

Registratie van eigendom 39 139 30 76 99 41 

Krediet 4 67 119 48 104 37 

Bescherming van 

minderheids-

aandeelhouders 

36 45 79 61 45 7 

Belastingen 25 63 22 46 61 27 

Cross-border handel 39 1 1 42 1 33 

Contractuele verplichtingen 17 56 78 13 16 34 

Insolvabiliteit 2 9 7 4 26 14 

Globale rangschikking 6 46 42 22 32 8 

 
Tabel 1 – Doing Business rangschikking, 2019 (Bron: Doing Business Database). 

 
Het land, samengesteld uit 50 staten, beschikt over een duaal overheidssysteem, namelijk het federale 
niveau en de overheden van de 50 verschillende staten. De macht van de federale regering is beperkt tot 
wat in detail opgelijst is in de grondwet, The Constitution. Alle andere verantwoordelijkheden zijn 
geressorteerd onder de staatsoverheden. De staten hebben hun rechtssysteem en regelgeving, maar bij 
conflictsituaties primeert de federale regering (cfr. uitspraken van de Supreme Court). Voor business 
zaken staat de federale regering in voor o.a. aandelenuitgaves en solvabiliteit (bankroet). De 
staatsoverheden nemen o.a. contractrecht en corporate recht voor hun rekening. Dit betekent dat een 
contract doorgaans onderhevig is aan het lokale (staatniveau) recht, een belangrijk punt om te 
onthouden. Federaal recht en staatsrecht zijn immers gescheiden in organisatie en operatie.  
 
De Verenigde Staten telt slechts 4.25% van de wereldbevolking, maar heeft 10x meer aandeel in de 
populatie van advocaten in de wereld. De verschillen op het vlak van contractonderhandelingen zijn dan 
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ook significant: doorgaans zijn Amerikaanse contracten meer gedetailleerd en omvangrijker dan 
Belgische, en is de duur van onderhandelen dan ook navenant langer. De oorzaak ligt bij het feit dat in 
België de onderhandelende partijen voor alles wat niet in het contract staat kunnen beroep doen op  het 
burgerlijk wetboek. 
Dit heeft dan ook tot gevolg dat advocatenbureaus onontbeerlijk zijn in heel wat business zaken; waar in 
ons land advocaten slechts op het einde aan bod komen, worden Amerikaanse advocaten van bij het 
begin betrokken bij de onderhandelingen. Belangrijk: Amerikaanse advocaten mogen slechts opereren in 
die staten waarvoor ze toegelaten zijn tot de balie (the bar). Een uitzondering is de State of Delaware, 
vanwege haar groot aantal oprichtingen van bedrijven (door de voordelen gegeven door de staat), waar 
meeste US advocaten ook kunnen adviseren. Heel veel business contracten worden voorts ondergebracht 
in de staat New York vanwege de grote opgebouwde ervaring in het rechtssysteem met commerciële 
contracten.  
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2. HET STARTEN VAN DE ONDERNEMING 

2.1 INLEIDING 

Vennootschapsrecht is geen federale materie, zoals reeds aangehaald, maar verschilt van staat tot staat. 
Het oprichten van een vennootschap is een formaliteit en kan in principe zelfs volledig online gebeuren. 
Ook de kosten die ermee verbonden zijn, zijn vrij laag, vermits er geen minimumkapitaalvereisten zijn. 

Er bestaat niet zoiets als een national corporation: een vennootschap kan slechts 
in 1 staat opgericht worden, en wordt in andere staten dan aanzien als een 
foreign corporation. Om zaken te kunnen doen in een andere staat dan de staat 
waarin het bedrijf werd opgericht, dient men een toelating te vragen aan het 
Department of State, een zogenaamd “Certificate of Authority”, van elke 
betrokken staat waar men een bedrijvigheid wenst op te starten.  
Vennootschappen kunnen in eender welke staat opgericht worden, en dit hoeft 
niet de staat te zijn waar het kantoor zal gevestigd zijn. Bijzonder populair is 
Delaware, de kleine staat ten zuiden van Philadelphia aan de oostkust. Reden is 
de vlotte oprichtingsprocedures, het voordelige belastingstelsel en de 
bedrijfsvriendelijke vennootschapswetgeving. Belangrijk is dat de wetgeving van 

Delaware vereist dat een vennootschap een registered agent dient te hebben wiens adres hetzelfde is als 
het adres van de vennootschap. Deze agent kan een individu of een vennootschap zijn.  
Om een vennootschap die opgericht werd in 1 staat, te registreren in andere staten, dient men een filing 
of DBA (Doing-Business-As) uit te voeren. Enkel die staten waar de onderneming fysiek aanwezig is (d.i. 
een postadres heeft), dient een registratie te verkrijgen.  

 
 

2.2 ONDERNEMINGSVORMEN 

2.2.1 Corporation (INC.) 

Zoals vermeld kan een corporation (gelijkaardig aan een NV) opgericht worden in 
eender welke staat, met Delaware als de meest populaire. Aandeelhouders hebben 
beperkte aansprakelijkheid, t.t.z. hun aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde 
die ze betaald hebben voor de aandelen. Aandelen zijn gemakkelijk verhandelbaar, 
onderhevig aan de zogenaamde securities laws.  
De vennootschap wordt behandeld als een US-belastingbetaler. De gelijkenis met 
een NV is sterk, maar een corporation heeft een grotere flexibiliteit dan een NV. In 
heel wat staten kan een corporation op eenvoudige wijze en goedkoop opgezet 
worden, tussen 1 à 5 dagen. In de meeste staten is er geen minimum ingebracht 
kapitaal vereist.  
 

Vennootschappen 

kunnen in eender 

welke staat opgericht 

worden. Bijzonder 

populair is Delaware 

omwille van vele 

voordelen.  

Aandeelhouders 

hebben beperkte 

aansprakelijkheid, 

t.t.z. hun 

aansprakelijkheid is 

beperkt tot de 

waarde die ze 

betaald hebben voor 

de aandelen 
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Een corporation is de enige bedrijfsvorm met eigen rechtspersoonlijkheid die ook aandelen kan uitgeven 
en is verder de meest gekozen ondernemingsvorm door buitenlandse investeerders in de VS. Een 
corporation kan dus zelf contracten afsluiten, eigendom bezitten en verhandelen en dividenden uitkeren. 
De corporation kan ook vervolgen en vervolgd worden. Juridische procedures en faillissementen kunnen 
doorgaans enkel gevolgen hebben voor de corporation, niet voor de buitenlandse hoofdzetel. 
Uitzonderlijk kan de hoofdzetel wel betrokken worden, bijvoorbeeld wanneer de corporation met te 
weinig middelen werd gekapitaliseerd of indien zijn onafhankelijkheid niet gerespecteerd werd. 

 
Oprichting van een corporation 
De eerste stap in de vorming van een vennootschap is de voorbereiding van het Certificate of 
Incorporation, in te dienen bij de staat in kwestie (vaak Delaware of de staat waarin het bedrijf de meeste 
bedrijfsactiviteit zal ontplooien). De indiening gebeurt doorgaans door een Amerikaanse attorney 
(advocaat) die handelt als incorporator (oprichter). Het is een kort document dat naam en adres van de 
oprichter en registered agent bevat. Het certificaat is een publiek document. 
De stichter zal ook de initiële bylaws (statuten) aannemen. De statuten zijn een intern document dat de 
interne functionering van de corporatie beschrijft, inclusief de procedures voor de verkiezing van de 
board members (bestuursleden), de verantwoordelijkheden van de officers (directieleden) en de 
procedures voor de aandeelhoudersvergaderingen.  
De naam van een corporatie dient verschillend te zijn van die van een ander bedrijf geregistreerd in 
diezelfde staat. Het bevat doorgaans een woord als “corporation”, “incorporated” of een afkorting ervan 
(Corp. of Inc.).  
 
Bestuur 
De Board of Directors wordt in eerste instantie aangesteld door de oprichter, en daarna verkozen door 
de aandeelhouders. De Board is verantwoordelijk voor het managen van de business en de corporation. 
Ze hebben de macht en de plicht om te beslissen welke business het bedrijf zal doen, waar en hoe die 
business zal uitgevoerd worden, en hoe de organisatie zal ingericht worden ten voordele van de 
aandeelhouders.  
Ze stelt de officers aan (CEO, President, Secretary en Treasurer), die verantwoordelijk zijn voor de 
dagelijkse werking van het bedrijf. In tegenstelling tot België kan een legale entiteit niet zetelen als 
director of officer, het moet een individu zijn. Een individu kan tegelijkertijd officer en director zijn.  

 
Noch de Board of Directors, noch de individuele leden van de Board zijn 
persoonlijk aansprakelijk voor de daden of verplichtingen van de corporation, 
maar ze zijn wel aansprakelijk voor hun eigen acties. In de praktijk worden 
board members enkel vervolgd door de aandeelhouders van de corporation, als 
gevolg van het feit dat de directors zich hebben schuldig gemaakt aan hun duty 
of care (hun plicht om zich voor een beslissing terdege te informeren) of hun 
duty of loyalty (vermijden van self-dealing, t.t.z. dat ze hun eigen voordeel niet 
boven dat van het bedrijf stellen).  
Zelfs als de corporation geen publieke aandeelhouders heeft, is het gebruikelijk 

dat in de oprichtingsdocumenten de directors zoveel mogelijk beschermd worden, en dat ze een D&O 
verzekering aangaan (Directors and Officers insurance).  

In tegenstelling tot 

België kan een legale 

entiteit niet zetelen 

als director of 

officer, het moet een 

individu zijn. 
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2.2.2 LIMITED LIABILITY CORPORATION 

Een LLC wordt gevormd door het registreren van het Certificate of Formation bij de Secretary of State in 
de staat waar de LLC wordt opgericht (ook hier vaak weer Delaware). De deelnemers in een LLC worden 
members genoemd (equivalent aan aandeelhouders). Ze stappen in een limited liability agreement 
(beperkte aansprakelijkheid, gelijkaardig aan een BVBA).  
Het grote voordeel van een LLC t.o.v. een Inc. is de grote mate van flexibiliteit. Vlaamse bedrijven kunnen 
de entiteit vormgeven volgens hun specifieke noden. Er zijn immers weinig regels voor corporate 
governance, en financieel management. Ook heeft een LLC de optie om belast te worden ofwel als 
corporation of als pass-through entity. Dit tweede houdt in dat er geen bedrijfsbelastingen worden 
betaald door de LLC zelf maar dat de winsten gewoon doorvloeien naar de members die hierop dan 
belastingen betalen. Tenslotte kunnen leden van een LLC hun mate van deelname aangeven in ofwel 
percentages ofwel in eenheden (analoog aan aandelen).  
Bovenvermelde vrijheden houden o.a. in dat een LLC kan bestuurd worden als een Inc met officers en 
directors, ofwel direct door de members (member-managed LLC).  

 

2.2.3 PARTNERSHIPS 

Een partnership wordt afgesloten tussen een individu of onderneming van eender welke nationaliteit, 
middels een contract genaamd partnership agreement. Er zijn drie soorten partnerships: 

1. General Partnership: Minstens twee general partners vormen een general parnership. Elke partner 
is onbeperkt aansprakelijk voor eventuele claims van schuldeisers (inclusief privé-eigendom). Elke 
general partner is bevoegd om in naam van het partnership deals af te sluiten met derden. 

2. Limited Partnership: Minstens één general partner die instaat voor de leiding en die persoonlijk 
aansprakelijk is moet worden aangeduid. Daarnaast moeten één of meerdere limited partners 
worden aangeduid die slechts aansprakelijk zijn ten belope van het ingebrachte kapitaal. Enkel de 
general partner kan optreden als bevoegd persoon om zaken te doen in naam van het 
partnership. 

3. Limited Liability Partnership: Hetzelfde als een general partnership, maar met dat verschil dat 
limited liability partners normaliter niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

In tegenstelling tot een corporation is een partnership slechts geldig voor een bepaalde tijd (bv. tot het 
overlijden van een partner). 
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2.3 ANDERE ONDERNEMINGSVORMEN 

Er zijn naast de Inc., LLC, en partnership nog andere ondernemingsvormen mogelijk, afhankelijk van de 
plannen van de Vlaamse onderneming in de Verenigde Staten. We geven hieronder de meest 
voorkomende. 

 

2.3.1 Branch 

 
Wanneer een buitenlandse onderneming rechtstreeks op de Amerikaanse markt 
zaken wenst te doen zonder een nieuwe wettelijke entiteit op te richten, spreken 
we van een branch. Een branch is dus GEEN legale entiteit, m.a.w. vormt geen 
aparte rechtspersoonlijkheid.  
De financiële resultaten van dit bijkantoor worden opgenomen in de 
boekhouding van het hoofdkantoor. Dit betekent niet dat de branch geen 
belastingen hoeft te betalen in de Verenigde Staten. Het kantoor dient 
bewijskrachtige boeken en documenten bij te houden waaruit het belastbaar 
inkomen van het kantoor duidelijk kan blijken.  

Het betekent ook dat de hoofdzetel volledig juridisch aansprakelijk blijft voor de activiteiten van de 
branch.  

 

2.3.2 REPRESENTATION OFFICE 

Buitenlandse ondernemingen kunnen ook beslissen een vertegenwoordigingskantoor op te richten. De 
activiteiten van dergelijk kantoor dienen zich te beperken tot het louter vertegenwoordigen van de 
Vlaamse onderneming op de Amerikaanse markt: marketing, marktonderzoek, reclame, etc.. Het kantoor 
kan dus GEEN handeldrijven of contracten sluiten voor rekening van het hoofdkantoor in België. Het heeft 
geen aparte rechtspersoonlijkheid, vormt geen vaste vestiging in de USA en is dus ook niet onderworpen 
aan de Amerikaanse fiscaliteit.  
 

2.3.3 MERGERS & ACQUISITIONS – JOINT VENTURES 

In plaats van zelf een kantoor of vertegenwoordiging te starten, kan een Vlaamse onderneming ook 
opteren voor het verwerven van een bestaande Amerikaanse onderneming om de markt te betreden. Er 
zijn verschillende mogelijkheden hiertoe: acquisitie van aandelen, acquisitie van assets of een statutory 
merger (fusie).  
Private ondernemingen (niet op de beurs) worden vaak overgenomen door de aankoop van de aandelen 
(of in het geval van een LLC de membership) van de huidige aandeelhouders. Beursgenoteerde 
ondernemingen (public) kunnen overgenomen worden op de beurs via een public tender offer (een 
openbaar bod) of via een private placement. Let op: er zijn strikte federale regels die bepalen wat wel en 
wat niet kan voor de overname van aandelen van een beursgenoteerde onderneming.  

De hoofdzetel blijft 

volledig 

aansprakelijk voor 

de activiteiten van de 

branch. 
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Een alternatief is de aankoop van een deel of alle assets van het Amerikaans bedrijf. Dit heeft als voordeel 
dat de aansprakelijkheid van het bedrijf bij de Amerikaanse onderneming blijft, tenzij ze expliciet worden 
overgenomen door de koper. Het heeft ook als voordeel dat de koper enkel die zaken die hem/haar 
meest interesseert kan overnemen (Cherry picking). 
Tenslotte kan men opteren voor een (juridische) fusie (statutory merger). Hierbij kan het Vlaams bedrijf 
opteren om eerst een Amerikaanse dochter op te richten (wat zeer snel kan gaan) en dan deze te 
fusioneren met de Amerikaanse onderneming die men viseert. De resterende entiteit erft alle assets, 
rechten en aansprakelijkheden van de verdwijnende Amerikaanse onderneming. Hierbij moet men 
rekening houden met het gevaar dat de Amerikaanse onderneming niet-gekende/undisclosed 
aansprakelijkheden kan hebben. 
 
Joint Ventures 
In plaats van een overname kan overwogen worden om een gezamenlijke business te vormen, een joint 
venture (JV). In een JV sluiten 2 bestaande ondernemingen een overeenkomst in een nieuwe legale entiteit 
voor een specifiek commercieel doel, of een “non-entity” contractuele samenwerking.  
Bij de laatste dient men op te letten: dit soort samenwerking wordt aanzien als een general partnership, 
onderhevig aan de Amerikaanse wetgeving. Daardoor kan het Vlaams bedrijf blootgesteld worden aan 
bepaalde aansprakelijkheden zoals de schulden en verplichtingen van de JV, blootstelling aan de 
jurisdictie van Amerikaanse rechtbanken en blootstelling aan US federale belastingen (IRS, Internal 
Revenue Service).  
 
Joint ventures zijn doorgaans van belang in de volgende situaties: 

- Distributie: gebruik van de JV voor de verkoop en distributie van een Vlaams product in de 
Verenigde Staten. De Amerikaanse partner brengt op haar beurt typisch marketingkennis, 
salesforce, admin diensten en management diensten in de JV, de Vlaamse onderneming het 
product, intellectuele eigendom en kapitaal.  

- Productie: de JV produceert en/of assembleert producten voor verkoop op de Amerikaanse markt.  
- Onderzoek en ontwikkeling: de JV behelst een samenwerking in R&D, bv. in de farma- of 

halfgeleiderindustrie. 
 
Noot:  
Andere vormen van transacties in de Verenigde Staten zijn: distributiecontracten (verkoop via een 
Amerikaans bedrijf), gebruik van agenten (verkoop via een sales agent in naam van het Vlaams bedrijf) en 
directe verkoop (direct contact met de klant). Deze vallen buiten de scope van dit document. 
 
Opgelet: 
Deze lijst is slechts een summier overzicht van de verschillende ondernemingsvormen waarin ze niet 
allemaal besproken worden. Het blijft dus zeer belangrijk zich te laten bijstaan door een expert bij het 
kiezen van de gepaste ondernemingsvorm. 
 
Algemene tips voor contractonderhandelingen met Amerikaanse Bedrijven 

- Behoud het initiatief – de partij die start met de eerste draft staat in een comfortabelere 
startpositie bij de onderhandelingen. 
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- Neem een ervaren US-advocaat onder de arm – dit brengt waarde in de onderhandeling vermits 
hij/zij de mogelijke gevaren en problemen kan inschatten en voorkomen. 

- Start met een term sheet - dit is een voorlopig document dat de intenties van de partijen 
neerschrijft normaal gesproken zijn term sheets niet bindend, maar ze leggen wel goed de 
intenties, de scope e.d. vast voor de aanvang van onderhandelingen en opmaak van het 
uiteindelijke contract. Zorg ervoor dat men zich vastpint in een binding term sheet. 

- Wees voorzichtig bij de drafting – contracten worden strikt nageleefd en opgelegd in de 
Verenigde Staten. Er is weinig bewegingsvrijheid voor redelijkheid en billijkheid. Aandacht voor 
detail is key. 

- Zet ALLES in het contract – civiele rechtszaken laten geen enkele bewijs toe dat voorafgaat aan 
een contract of gedurende de opmaak van een contract (payrol evidence rule). Bijvoorbeeld, e-
mails die iets beloven door de derde partij maar niet vastgelegd werden in het contract, zullen 
weerhouden worden in een rechtbank. 

 
Nuttige links: 
https://www.usa.gov/states-and-territories 

https://www.selectusa.gov/welcome 

Per staat: 

Alabama https://www.madeinalabama.com/business-development/ 

Alaska http://alaska.gov/businessHome.html 

Arizona https://www.azcommerce.com/programs/small-business-services 

Arkansas https://www.sos.arkansas.gov/business-commercial-services-bcs 

California http://www.taxes.ca.gov/small_business_assistance_center/index.html 

Colorado https://www.sos.state.co.us/pubs/business/businessChecklist.html 

Connecticut https://portal.ct.gov/business 

Delaware https://alpha.delaware.gov/guides/business/ 

Florida https://dos.myflorida.com/sunbiz/start-business/ 

Georgia https://www.georgia.org/small-business/start 

Hawaii https://portal.ehawaii.gov/business/starting-a-business/ 

Idaho https://business.idaho.gov/#Starting%20A%20Business 

Illinois https://www2.illinois.gov/dceo/smallbizassistance/beginhere/pages/stepbystepguide.aspx 

Indiana https://www.in.gov/sos/business/an-entrepreneurs-guide-to-starting-a-business-in-indiana/ 

Iowa https://www.iasourcelink.com/guides/start-a-business-guide 

Kansas https://ksbiz.kansas.gov/ 

Kentucky https://kentucky.gov/business/pages/default.aspx 

Louisiana https://www.sos.la.gov/businessservices/startabusiness/pages/default.aspx 

Maine https://www.maine.gov/portal/business/starting.html 

Maryland https://open.maryland.gov/business-resources/starting-a-business/ 

Massachusetts https://www.mass.gov/starting-your-business 

Michigan https://www.michiganbusiness.org/services/business-assistance/ 

Minnesota https://mn.gov/deed/business/starting-business/ 

Missouri https://openforbiz.mo.gov/ 

https://www.usa.gov/states-and-territories
https://www.selectusa.gov/welcome
https://www.madeinalabama.com/business-development/
http://alaska.gov/businessHome.html
https://www.azcommerce.com/programs/small-business-services
https://www.sos.arkansas.gov/business-commercial-services-bcs
http://www.taxes.ca.gov/small_business_assistance_center/index.html
https://www.sos.state.co.us/pubs/business/businessChecklist.html
https://portal.ct.gov/business
https://alpha.delaware.gov/guides/business/
https://dos.myflorida.com/sunbiz/start-business/
https://www.georgia.org/small-business/start
https://portal.ehawaii.gov/business/starting-a-business/
https://business.idaho.gov/#Starting%20A%20Business
https://www2.illinois.gov/dceo/smallbizassistance/beginhere/pages/stepbystepguide.aspx
https://www.in.gov/sos/business/an-entrepreneurs-guide-to-starting-a-business-in-indiana/
https://www.iasourcelink.com/guides/start-a-business-guide
https://ksbiz.kansas.gov/
https://kentucky.gov/business/pages/default.aspx
https://www.sos.la.gov/businessservices/startabusiness/pages/default.aspx
https://www.maine.gov/portal/business/starting.html
https://open.maryland.gov/business-resources/starting-a-business/
https://www.mass.gov/starting-your-business
https://www.michiganbusiness.org/services/business-assistance/
https://mn.gov/deed/business/starting-business/
https://openforbiz.mo.gov/
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Montana https://marketmt.com/ 

Nebraska https://opportunity.nebraska.gov/start-your-business/ 

Nevada https://www.nvsilverflume.gov/home 

New Hampshire https://www.nheconomy.com/start/ 

New Jersey https://business.nj.gov/ 

New Mexico https://gonm.biz/business-development/ 

New York https://www.businessexpress.ny.gov/app/portal/content/start_a_business 

North Carolina https://edpnc.com/start-or-grow-a-business/start-a-business/ 

North Dakota https://www.nd.gov/doing-business-nd 

Ohio https://ohio.gov/wps/portal/gov/site/business/resources/business-first-stop 

Oklahoma https://www.okcommerce.gov/doing-business/startups-entrepreneurs/how-to-start-a-business/ 

Oregon https://www.oregon.gov/business/pages/relocate.aspx 

Pennsylvania http://pasbdc.org/resources/start-up/business-checklist 

Rhode Island https://www.ri.gov/business/ 

South Carolina http://www.sc.gov/business/Pages/STARTINGABUSINESS.aspx 

South Dakota https://www.sba.gov/business-guide/10-steps-start-your-business 

Tennessee https://www.tnsmartstart.com/ 

Texas https://www.sos.state.tx.us/corp/related.shtml 

Utah https://www.utah.gov/business/starting.html 

Vermont https://www.vermont.gov/work?id=87#gsc.tab=0 

Virginia https://bos.sbsd.virginia.gov/ 

Washington https://www.business.wa.gov/start.html 

Wash. DC https://dmped.dc.gov/page/start-business 

West Virginia https://business4.wv.gov/Pages/default.aspx 

Wisconsin https://wisconsintechnologycouncil.com/entrepreneurs-toolkit/ 

Wyoming https://sos.wyo.gov/business/startabusiness.aspx 

 

  

https://marketmt.com/
https://opportunity.nebraska.gov/start-your-business/
https://www.nvsilverflume.gov/home
https://www.nheconomy.com/start/
https://business.nj.gov/
https://gonm.biz/business-development/
https://www.businessexpress.ny.gov/app/portal/content/start_a_business
https://edpnc.com/start-or-grow-a-business/start-a-business/
https://www.nd.gov/doing-business-nd
https://ohio.gov/wps/portal/gov/site/business/resources/business-first-stop
https://www.okcommerce.gov/doing-business/startups-entrepreneurs/how-to-start-a-business/
https://www.oregon.gov/business/pages/relocate.aspx
http://pasbdc.org/resources/start-up/business-checklist
https://www.ri.gov/business/
http://www.sc.gov/business/Pages/STARTINGABUSINESS.aspx
https://www.sba.gov/business-guide/10-steps-start-your-business
https://www.tnsmartstart.com/
https://www.sos.state.tx.us/corp/related.shtml
https://www.utah.gov/business/starting.html
https://www.vermont.gov/work?id=87#gsc.tab=0
https://bos.sbsd.virginia.gov/
https://www.business.wa.gov/start.html
https://dmped.dc.gov/page/start-business
https://business4.wv.gov/Pages/default.aspx
https://wisconsintechnologycouncil.com/entrepreneurs-toolkit/
https://sos.wyo.gov/business/startabusiness.aspx


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 12 van 32 Het oprichten van een AMERIKAANSE ONDERNEMING 6.10.2021 
 

3. REGELGEVING 

3.1 ARBEIDSWETGEVING 

Algemeen 
In vergelijking met België is tewerkstelling vaak at will. Dit betekent dat elke partij de samenwerking kan 
opzeggen, zonder reden en zonder aansprakelijkheid. Uitzonderingen zijn: 

- Collectieve overeenkomsten via vakbonden (labor unions) 
- Arbeidscontracten die sporadisch gebruikt worden voor high-level tewerkgestelden 
- Beëindiging door onwettige discriminatie of inbreuk op wetten 
- Ondernemingen die interne beleidsrichtlijnen hebben en die meer rechten aan werknemers 

toekennen (bv. langere vooropzeg of opzegvergoeding) of meer verplichtingen aan werknemers 
geven (bv. privacy m.b.t. computers, e-mails, etc.). 

 
De federale wetgeving is verder zeer uitgebreid, o.a. anti-discriminatie rond leeftijd, geslacht, nationaliteit, 
origine, ras, kleur, religie, handicap en zwangerschap. Bovendien hebben meerdere staten extra wetten die 
de anti-discriminatiewetgeving nog strikter maken.  
Verder moet men ook voor ogen houden dat de arbeidsvoorwaarden in de Verenigde Staten in grote 
mate onderhandelbaar zijn. 
Een van de zaken die opmerkelijk zijn t.o.v. België is leeftijd. Leeftijd is privé, en de Amerikaanse wetgeving 
verbiedt dat werknemers op een bepaalde leeftijd op pensioen moeten gaan. Het is dus ook niet 
aangeraden bij job interviews te polsen naar de leeftijd van de kandidaat. Dit geldt ook voor de andere 
aspecten die kunnen leiden tot discriminatie.  
Een uitzondering op de afwezigheid van vooropzeg wordt geleverd door de Worker Adjustment and 
Retraining Notification Act die oplegt dat bedrijven met meer dan 100 werknemers een 60-dagen 
geschreven notice dienen te geven m.b.t. fabriekssluitingen en massaontslagen.  
Ondanks het feit dat een werknemer in de VS sneller kan worden ontslaan dan in België gebeurt het vaak 
dat een ontslag achteraf een juridisch staartje krijgt. Degelijk juridisch advies vooraf kan problemen 
achteraf voorkomen. 
Vaak bevatten tewerkstellingsovereenkomsten een non-competitie clausule, die vermijdt dat de 
werknemer voor een concurrent gaat werken in een bepaalde periode. De wetgeving kan hier verschillen 
van staat tot staat.  

 
Lonen 
Een aanwijzing over gangbare lonen kan men terugvinden op de website van het Bureau of Labor 
Statistics [www.bls.gov/bls/blswage.htm]. 
Het federale minimumloon is 7,25 USD/uur. Staten hebben vaak hun eigen wetten omtrent 
minimumlonen. In gevallen waarin de werknemer onderworpen is aan zowel de staats- als de federale 
minimumloonwetgeving, heeft de werknemer recht op het hoogste van de twee. Overuren moeten 
worden vergoed aan 1-1.5x het normale uurloon. Hierbij moet rekening gehouden worden met een nieuwe 
regelgeving van het Department of Labor die stelt dat mensen die minder dan 35.568 dollar per jaar 
verdienen altijd recht hebben op 1,5x hun normale loon voor elk uur dat bovenop 40 uur per week wordt 
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gewerkt. Indien iemand meer dan 35.568 dollar per jaar verdient heeft deze niet per definitie recht op 1,5x 
zijn normale loon voor overuren. Voor arbeid verricht op zaterdag, zondag, een feestdag of een normale 
rustdag is geen overwerkvergoeding vereist, tenzij op die dagen overuren worden gemaakt. 

 
Ziekteverzekering en pensioen 
In België geniet elke burger een degelijke basisgezondheidszorg. In de Verenigde Staten is dit niet het 
geval, al heeft de Obama administratie met haar Healthcare wetgeving (The Affordable Health Care Act) 
een inhaalbeweging gemaakt. In de praktijk is de meest courante oplossing een degelijke 
ziekteverzekering via de werkgever. De werkgever is enkel verplicht deze aan te bieden wanneer er meer 
dan 50 (voltijdse) werknemers zijn, pensioenformules zijn nooit verplicht voor de werkgever. Indien ze dit 
voorzien, zijn ze onderhevig aan bepaalde wettelijke richtlijnen die ze moeten volgen, bepaald door de 
Employee Retirement Income Security Act (ERISA). Naast een health insurance kan de werkgever ook 
voorzien in een levensverzekering, een dental and vision plan en long term and short term disability. 
Een ziekteverzekering start gemiddeld vanaf 599 USD/maand (KFF) voor 1 persoon. Afhankelijk van het 
contract wordt een deel door de werknemer betaald (± 20%).  
De Occupational Safety and Health Act (OSHA) bepaalt dat werknemers kunnen werken in locaties vrij van 
gevaren die kunnen leiden tot de dood of ernstige verwondingen/ziekten. Een speciaal agentschap is 
aangewezen om controles uit te oefenen op de werkplek. De werknemer is voorts beschermd tegen 
retaliatie bij het aanklagen van gevaren.  
 
Amerikaanse werknemers krijgen dankzij de sociale bijdragen die ze betalen een pensioen aan het einde 
van hun carrière. Dit pensioen is vaak onvoldoende om hun levensstijl te behouden. De werkgever biedt 
daarom vaak een aanvullend pensioenformule aan. Dit wordt een 401(k) genoemd, naar de paragraaf 
401(k) uit de US Internal Revenue Service code (Amerikaanse belastingdienst). De werknemer kan zelf 
bepalen hoeveel hij/zij wenst bij te dragen aan zijn/haar 401(k) maar de maximum toegelate bijdrage 
bedraagt $19.000 per jaar + werkgeversbijdrage. Deze bijdragen door de werknemer worden in mindering 
gebracht van zijn belastbaar inkomen. De werkgever kan vervolgens de bijdrages van zijn werknemers 
aanvullen. Veel hangt hieraf van de onderhandelingen met de werkgever, alhoewel op dit vlak de voltijdse 
medewerkers steeds meer een inspanning van de werkgever verwacht. 
 
Noot: Federale wetgeving verplicht werkgevers om de richtlijnen m.b.t. wetten en richtlijnen duidelijk te 
afficheren op de werkplek. 

 
Vakantiedagen 
It’s all negotiable! In de VS is de werkgever niet verplicht betaalde vakantie aan te bieden, maar veel 
bedrijven doen dit toch omdat de negatieve impact op het welzijn van de werknemer te groot is. 
Gemiddeld krijgt de werknemer 10 betaalde vakantiedagen van de werkgever. Het aantal dagen wordt 
onderhandeld tussen werkgever en werknemer. Des te belangrijker de functie, des te beter de 
vakantievoorzieningen. Het aantal dagen stijgt gewoonlijk ook naargelang het aantal jaren men bij een 
werkgever blijft. 
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Sociaal Secretariaat  
 
Nuttige links: 

Federale wetgeving http://www.dol.gov/elaws 

Ziekteverzekering https://www.healthline.com/health/consumer-healthcare-guide/ 

Gespecialiseerde ziekteverzekeringen voor expats https://www.overzeesesocialezekerheid.be/nl/ 

https://www.cignahealthbenefits.com/en/ 

https://expatinsurance.eu/en 

401(k) https://www.irs.gov/retirement-plans 

Vakantiedagen https://www.dol.gov/general/topic/workhours/holidays 

Sociaal secretariaat (voorbeeld) https://www.trinet.com/ 

 
In België schakelt de werkgever voor de uitbetaling van de lonen vaak een sociaal secretariaat in. Ook in de 
VS wordt gewerkt met dergelijke bureaus. Zij worden “payroll companies” genoemd. Sommige van deze 
bureaus verlenen heel wat extra diensten. Naast de berekening van de lonen houden deze bureaus ook een 
overzicht bij van de verzekeringsplannen waar de werknemer bij is aangesloten. Sommigen bieden ook zelf 
de verzekeringsplannen aan. Zij onderhandelen dan met diverse verzekeringsmaatschappijen om voordelige 
prijzen te krijgen voor hun klanten. De beste bureaus geven ook basis advies over juridische valkuilen. De 
communicatie en gegevensuitwisseling tussen het sociaal secretariaat en de werknemer kan volledig online 
verlopen. Voor KMOs, die geen eigen HR-departement hebben, en voor opstartende Belgische bedrijven die 
de lokale wetgeving niet kennen, is dit een ideale oplossing. 
 

3.2 INTELLECTUELE EIGENDOM 

Intellectueel eigendomsrecht (intellectual property rights) (IPR) is in vele gevallen de kern van de 
onderneming. In de life sciences industrie is het een zaak van overleven of men al dan niet exclusieve 
eigendomsrechten heeft op de ontwikkeling van een geneesmiddel, zeker als men beseft dat blockbuster 
geneesmiddelen vandaag meer dan 1 miljard USD kosten aan onderzoek en ontwikkeling, en dit vaak over 
een periode van meer dan 12 jaar.  
Alvorens naar de Amerikaanse markt te komen is het dus van belang om na te gaan of de producten 
voldoende beschermd zijn op het vlak van IPR.  
 
Nuttige link: Meer info: www.uspto.gov 

 
De octrooiwetgeving is recent veranderd. Vanaf 2013 geldt niet meer first-to-invent maar first-to-file, net 
als in Europa. Dit betekent o.a. dat ook de Verenigde Staten nu meer aandacht gaat besteden aan het snel 
indienen van een octrooiaanvraag (zonder verlies van kwaliteit). Concreet werkt men dan meer met 
provisional applications (gedurende een provisioneel jaar). Een provisional application is een type filing 
(indiening) die uitvinders toelaat om snel te zijn naar de USPTO toe (United States Patent Office), tijd 
winnend om te beslissen of een volledige applicatie met alle kosten en fees vandien, wel de moeite is. 
Door meerdere provisionals in te dienen gedurende het provisionele jaar kunnen de innovatieve 

http://www.dol.gov/elaws
https://www.healthline.com/health/consumer-healthcare-guide/
https://www.overzeesesocialezekerheid.be/nl/
https://www.cignahealthbenefits.com/en/
https://expatinsurance.eu/en
https://www.irs.gov/retirement-plans
https://www.dol.gov/general/topic/workhours/holidays
https://www.trinet.com/
http://www.uspto.gov/
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concepten zo kort mogelijk in tijd ingediend worden, die dan op het einde van dat jaar in 1 volwaardige 
applicatie gegoten worden.  

 
 

3.3 ANTITRUST WETGEVING 

3.3.1 Algemeen 

De Amerikaanse antitrust laws (mededingingsrecht) zijn van toepassing op elke handeling die een direct 
effect heeft op de Amerikaanse economie, ongeacht waar die handeling plaats vindt. Ze zijn van 
toepassing op alle rechtspersonen en natuurlijke personen op elk niveau van de distributieketen. Het 
nakomen van de antitrust laws is dus essentieel, aangezien overtredingen hierop excessieve financiële 
verliezen teweeg kunnen brengen. De primaire federale antitrust laws zijn de Sherman Act en de Clayton 
Act. Deze verbieden monopolisatie, poging tot monopolisatie, overeenkomsten die handel op onredelijke 
wijze bedwingen en verschillende andere activiteiten die de competitie te veel zouden hinderen.  
 
Nuttige link: 
 

Meer info www.ftc.gov/bc/antitrust 

 
De Federal Trade Commission (FTC) en de Antitrust Division van de U.S. Department of Justice (DOJ) zijn 
de belangrijkste federale agentschappen die toekijken op het naleven van de federale antitrust laws. De 
DOJ is de enige die jurisdictie heeft om overtredingen op de Sherman Act strafrechtelijk te vervolgen, 
terwijl de FTC de bijkomende autoriteit heeft onder de Federal Trade Commission Act om klachten van 
oneerlijke concurrentie strafrechtelijk af te dwingen. 
 

3.3.2 Kartels 

De eerste sectie van de Sherman Act verbiedt overeenkomsten die handel onredelijk inbinden en dit geldt 
voor alle sectoren. Het maken van deze overeenkomsten kan ofwel gewoon als illegaal gezien worden of 
kan onderworpen zijn aan de rule of reason. In dit geval moet de aangeklaagde kunnen bewijzen dat de 
effecten van de overeenkomst meer positief zijn op de handel dan dat ze oneerlijke concurrentie in de 
hand spelen. 
Horizontale handelsbelemmeringen hebben betrekking op samenwerking tussen eigenlijke en/of 
potentiële concurrenten. Voorbeelden hiervan zijn overeenkomsten gemaakt tussen concurrenten om de 
prijs te controleren, de output te limiteren en de markt of klanten te verdelen.  
Verticale handelsbelemmeringen hebben betrekking op overeenkomsten gemaakt op verschillende niveaus 
van de distributieketen die de wederverkoop of inkoopvoorwaarden beperken. Een aantal voorbeelden 
zijn prijsafspraken op wederverkoop, bindende overeenkomsten en distributie beperkingen. 
Bij resale price maintenance (verticale prijsbinding) spreken de producent en de distributeur een 
minimum- en maximumprijs af. Dit zal worden voorgelegd aan de federale rechtbank, die de prijsbinding 
zal analyseren op basis van de rule of reason. 

http://www.ftc.gov/bc/antitrust
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Tying arrangements (koppelverkoop) is het verkopen van een product op voorwaarde dat ook een ander 
product gekocht wordt. Deze worden in het algemeen beoordeeld met behulp van de rule of reason, 
maar kan verschillen van staat tot staat. 
Distribution restraints en exclusive dealing worden ook beiden geanalyseerd op basis van de rule of 
reason. Distribution restraints zijn alle afspraken die vrije distributie belemmeren zoals bijvoorbeeld 
territoriale restricties. Bij exclusive dealing gaat het om het verplichten van de koper om alle producten 
bij dezelfde producent af te nemen.  

 

3.3.3 Monopolies 

De tweede sectie van de Sherman Act verbiedt monopolies en alle pogingen tot monopolie. De kern van 
vorderingen onder deze tweede sectie klagen het onwettig verkrijgen van marktmacht aan, waarbij een 
bedrijf volledig zelfstandig de prijzen kan controleren of concurrenten kan uitsluiten. Dit brengt ernstige 
schade toe aan de economie. Bij het meten van marktmacht wordt eerst de relevantie van het product en 
de geografische markt in kwestie onderzocht, waarna bepaald wordt of het bedrijf inderdaad de macht 
heeft om prijzen te controleren en zo de concurrentie uit te schakelen. Hoewel het marktaandeel van een 
bedrijf een belangrijke factor is, wordt ook rekening gehouden met de sterkte van de vraag, de 
toetredingsbarrières voor concurrenten en de prijsontwikkelingen.  
 

3.3.4 Joint Ventures 

De Antitrust laws kunnen ook van toepassing zijn op joint ventures. In het algemeen worden joint 
ventures beoordeeld volgens de rule of reason, tenzij ze zich bezighouden met samenwerkingen die zo 
veel schade toebrengen aan de economie dat de joint venture geen competitieve voordelen meer bereikt. 
De rechtbank zal, steunend op de rule of reason, bepalen of de antitrust laws worden verbroken. Joint 
ventures tussen horizontale concurrenten die de concurrentie serieus aan banden leggen, worden meestal 
als onwettelijk bestempeld. 

 

3.3.5 The Hart-Scott-Rodino Act (HSR Act of HSR) 

De Hart-Scott-Rodino of HSR Act en de uitvoeringsvoorschriften ervan verplichten partijen bij bepaalde 
fusies, overnames en joint ventures kennisgevingen in te dienen bij de antitrustagentschappen en een 
bepaalde periode te wachten alvorens dergelijke transacties te voltooien. Bedrijven die aan bepaalde 
voorwaarden voldoen, moeten een HSR-formulier indienen bij beide agentschappen, , nl. Federal Trade 
Commission (FTC) en het Department of Justice (DOJ), waarvoor ze een kleine som betalen. Vervolgens 
moeten ze de wachtperiode respecteren, vóór het overbrengen van de assets, de stemrechten, de 
gepaarde interesses of de belangen van de LLC. 
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3.4 MILIEUREGELGEVING 

De Verenigde Staten heeft een zeer complexe regelgeving inzake milieu die een grote invloed heeft op de 
bedrijfswereld. De belangrijkste dienst is het Environmental Protection Agency (EPA), het federale 
milieuagentschap, dat het milieu en de volksgezondheid overziet. Het EPA maakt en bewaakt milieuregels, 
doet wetenschappelijk onderzoek en geeft milieueducatie. Een aantal van de grote milieuregels zijn: 

- The Clean Air Act 
- The Resource Conservation and Recovery Act 
- The Clean Water Act 

Naast de federale wetgeving hebben de lokale overheden ook een eigen milieuregelgeving opgezet, die 
anders en soms zelfs tegensprekend is in elke staat. 

 
The Clean Air Act (CAA) 
De CAA is 1 van de grootste wetgevingen op federaal niveau als het over luchtvervuiling gaat. De EPA is 
verantwoordelijk voor het in uitvoering brengen van de vele voorzieningen in de CAA en legt de nationale 
luchtkwaliteitstandaarden vast. Elke lokale overheid heeft dan de verplichting een plan uit te werken om 
de luchtkwaliteit in zijn staat op het niveau van de federale standaard te brengen. De staten hebben dus 
veel flexibiliteit in de manier waarop zij deze standaard behalen, zodat ook op dit vlak een groot verschil 
in regelgeving kan ontstaan. 
 
The Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 
De RCRA geeft regel aan het behandelen van gevaarlijk afval in de Verenigde Staten van het moment dat 
het afval ontstaat tot en met de definitieve vernietiging ervan: from craddle to the grave. Specifiek richt 
de RCRA zich op drie verschillende activiteiten: de creatie van gevaarlijk afval, het transport van gevaarlijk 
afval en de opslag, behandeling en vernietiging ervan in afvalbedrijven. 
Afvalbedrijven die te maken hebben met gevaarlijk afval worden aan strenge regelgeving onderworpen 
die ervoor moet zorgen dat niets in het milieu terecht komt. Afhankelijk van hoe je de RCRA overtreed 
kunnen boetes oplopen van $15,000 tot $ 100,000 per dag. 
 
The Clean Water Act (CWA) 
De CWA geeft regel aan de vervuiling van water in de Verenigde Staten en bepaalt 
waterkwaliteitstandaarden voor de bevaarbare wateroppervlakken. Volgens de CWA is het illegaal om 
verontreinigende stoffen in deze waters te dumpen zonder een vergunning. Voor het grootste deel wordt 
de distributie van deze vergunningen geregeld door staatsagentschappen. Bedrijven moeten hier dus 
aankloppen voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. 
 
Nieuwe wijzigingen 
De Trumpadministratie heeft veel van de regels in de voorgaande wetten teruggedraaid. Nu dat de 
Bidenadministratie terug aan de macht is mag je verwachten dat veel van de wijzigingen door Trump 
ongedaan gemaakt zullen worden in de komende jaren, daarom is het belangrijk om altijd de meest 
recente ontwikkelingen hierrond te volgen. Onder Biden zal het klimaatbeleid volledig getransformeerd 
worden. Biden heeft ingrijpende beleidsplannen, waar klimaat een strategisch thema wordt. Zo is 
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bijvoorbeeld de VS al terug toegetreden tot het klimaatakkoord van Parijs. De VS plant om in 2050 geen 
broeikasgassen meer uit te stoten en in 2035 moet de hele Amerikaanse stroomvoorziening 
klimaatneutraal zijn.  
 

3.5 PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID EN LITIGATIE 

3.5.1 Introductie van het Amerikaans rechtssysteem 

In tegenstelling tot België worden er in het Amerikaans rechtssysteem meestal uitspraken gedaan op basis 
van waar de rechter van overtuigd is en op basis van gelijkaardige processen in het verleden. De 
rechtspraak evolueert door het interpreteren en toepassen van de Amerikaanse grondwet, de 
grondwetten per staat en de toegepaste federale of staatsstatuten.  
Het Amerikaans rechtssysteem bestaat uit een federale rechtbank en 50 verschillende staats rechtbanken. 
Volgens de Amerikaanse grondwet zijn de federale rechtbanken enkel bevoegd voor een bepaald type 
zaken, afhankelijk van het onderwerp. Ook zijn ze bevoegd voor zaken waarin de betrokkenen van 
verschillende staten of landen afkomstig zijn. Elk van de 50 Staten heeft zijn eigen rechtssysteem dat van 
toepassing is op alles dat niet toegewezen is aan de federale rechtbank. Gelijkaardig aan de federale 
structuur hebben ook de meeste staatsrechtbanken een driedelig rechtssysteem: rechtbank van 1ste aanleg, 
tussenliggend hof van beroep en de hoogste staatsrechtbank. De rechtbank voor hoger beroep herbekijkt 
de beslissingen van de lagere rechtbanken. 
 

3.5.2 Het opbouwen van een rechtszaak 

Rechtszaken worden gestuurd door federale en lokale regels inzake burgerlijke procedures die het 
uitvoeren van een proces stap voor stap uiteenzetten. Het is zeer belangrijk deze regels goed te bekijken 
aangezien ze verschillen van staat tot staat, van rechtbank tot rechtbank en soms zelfs van rechter tot 
rechter. Wanneer een rechtszaak niet kan worden afgehandeld tussen de partijen en niet wordt 
verworpen door de rechtbank, zal er eerst een voorproces zijn, gevolgd door het werkelijke proces. De 
meeste rechtszaken in de Verenigde Staten worden verworpen door de rechtbank of op voorhand 
afgehandeld voordat ze het proces bereiken. 
Een rechtszaak begint wanneer de aanklager een aanklacht indient. Deze aanklacht bevat de redenen van 
het geschil en de gewenste uitkomst.  Hierna zal de rechtbank de aangeklaagde dagvaarden. De 
aangeklaagde kan dan een antwoord indienen binnen een zekere tijd bepaald door de relevante regels 
van de burgerlijke procedure. Hij kan er ook voor kiezen een motie in te dienen om de rechtbank te 
vragen de aanklacht te verwerpen. 
In de Verenigde Staten zijn er twee soorten processen: jury trials en bench trials. Elke partij kan een jury 
trial aanvragen, maar als geen van beide dit doet zal er een bench trial plaatsvinden, waarin de rechter 
alleen beslist. 
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3.5.3 Belangrijke termen en regels 

De verjaringstermijn van contractuele disputen loopt van 2 tot 10 jaar, afhankelijk van de staat. In 
tegenstelling tot België is het in de VS niet voldoende een onofficiële claimbrief te versturen om een 
verjaringstermijn tegen te houden. Er moet ofwel een officieel akkoord zijn met de beklaagde om de 
verjaringstermijn te verlengen of er moeten al formele legale stappen zijn ondernomen. 
Pre-trial discovery is het deel van de rechtszaak dat voorafgaat aan het eigenlijke proces. Het doel ervan 
is alle feitelijke en juridische kwesties uit te klaren om zo oneerlijke verrassingen te vermijden tijdens het 
proces zelf.  Alle relevante informatie wordt op tafel gelegd. In de meeste staten  geldt er ook geen 
buitenlands privacy statuut, zoals in België, op het buitenlands bewijsmateriaal.  
Rechtsmiddelen in burgerlijke zaken kunnen leiden tot geldelijke schadevergoedingen, rechterlijke bevelen 
of smartengeld. Bij contractuele disputen zal het meestal om een geldelijke schadevergoeding gaan. 

 

3.5.4 Rechtsbevoegdheid 

Rechtbanken moeten persoonlijke jurisdictie hebben over de partijen in een rechtszaak alvorens hen te 
horen en hun eisen te bepalen. Personen die geen enkel contact hebben met de Verenigde Staten zullen 
niet onder de rechtsbevoegdheid van een Amerikaanse rechtbank vallen. Het is niet moeilijk om contacten 
te creëren om zo onder de persoonlijke jurisdictie te vallen (regelmatige deelnemer in Amerikaanse 
markt). 

- Specific Jurisdiction. Dit treedt in werking wanneer er een verband is tussen het aangeklaagde 
dispuut en de specifieke staat. 

 

3.5.5 Alternatieve oplossingen voor geschillen 

Procesvoering in de VS is zeer kostelijk en tijdrovend, daarom bestaan er ook alternatieven waarbij de 
zaak in het bijzijn van een neutrale derde partij wordt beslecht. 

 
Arbitrage 
Arbitrage wordt vaak gebruikt in internationale en commerciële disputen. Partijen zijn enkel verplicht te 
bemiddelen wanneer ze dit vooraf hadden besloten. Dit neemt vaak de vorm van een arbitrageclausule 
aan, wat voor vele contracten aangeraden is omdat het kan opgesteld worden specifiek aangepast aan 
het type contract. Dit is wat een arbitrageclausule moet bevatten: 

- Akkoord voor bemiddeling 
- Algemene aard van geschil dat in aanmerking komt voor arbitrage 
- De regels van toepassing bij de bemiddeling 
- De institutie die de arbitrage zal beheren 
- Plaats en taal 
- Toepasbaar procesrecht 
- Aantal arbiters 
- De overeenkomst dat de uitspraak afdwingbare rechtskracht heeft 
- Het toepasbare rechtssysteem  
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Nadat de partijen overeengekomen zijn te bemiddelen, kiezen ze een bemiddelaar of een team van 
bemiddelaars. De partijen kunnen aan hen hun documentatie en bewijsmateriaal voorleggen. De regels 
zijn veel lakser en flexibeler dan in een effectieve procesvoering, maar de beslissing van de bemiddelaar(s) 
is wel bindend met beperkte mogelijkheden om in beroep te gaan. 
Volgens ‘The New York Convention’ is de uitspraak van een bemiddeling afdwingbaar in alle 
participerende landen, inclusief België en de VS. Over de afdwingbaarheid van procesuitspraken 
daarentegen bestaat geen verdrag tussen België en de VS, wat bemiddeling dus een aantrekkelijk 
alternatief maakt. 

 
Mediatie 
Mediatie is een procedure waarin twee of meer personen, met de hulp van een neutrale mediator, in staat 
zijn om een wederzijds acceptabele oplossing voor hun conflict te vinden. De mediator woont de 
onderhandelingen tussen de partijen bij en helpt hen in het bekomen van een overeenkomst. In 
tegenstelling tot arbitrage zijn de beslissingen van de mediator niet bindend. 

 

3.5.6 Productaansprakelijkheid 

Wanneer je als bedrijf producten gaat verkopen in de Verenigde Staten moet je rekening houden met de 
juridische risico’s van productaansprakelijkheid. Bij productaansprakelijkheid kunnen alle partijen binnen 
een productieketen aansprakelijk worden gesteld voor de gevaren die een product met zich meebrengt. 
Als een consument dus een verwonding oploopt door een defect product kan de producent of een andere 
partij binnen de keten verantwoordelijk worden gehouden voor die verwonding. Dit geldt ook voor 
sommige beschadigingen die een product veroorzaakt. Dit soort rechtzaken zijn vaak lang en kosten veel. 
Opgelet, In de VS is deze wet ook vaak gunstiger voor de consument dan in Europese landen. Ook zijn de 
compensaties die worden gegeven aan de consument in de VS ook vaak erg hoog.  
Het is daarom extreem belangrijk om altijd kwaliteitsvolle producten op de Amerikaanse markt te 
brengen. Daarnaast kan je ook een aansprakelijkheidsverzekering nemen. Deze verzekering beschermt je 
tegen de risico’s van aansprakelijk te worden gesteld zoals de kosten van rechtszaken en andere claims. 
Deze verzekering is specifiek gericht naar bedrijven die producten produceren en verkopen. Let altijd 
goed op wat de verzekering juist dekt en wat niet.  
Situaties die gedekt zijn bij een goede verzekering: 

- Productschade 
- Verwondingen van omstaanders door uw product 
- Ziektes als gevolg van het consumeren van voedsel of dranken 
- Ziektes veroorzaakt door in uw producten aangetroffen giftige stoffen 
- Materiële schade door defecte producten 
- Onrechtmatige dood veroorzaakt door uw producten  

 
Situaties die meestal niet gedekt zijn: 

- Ongeval met je personeel tijdens productie van goed 
- Terugroepen van de producten 
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De kost van zo een verzekering hangt van heel veel factoren af, zoals met elke verzekering. Zo zijn 
bepaalde sectoren (farma, medische) vatbaarder voor productaansprakelijkheid dan andere. Daarnaast 
speelt ook de grootte van je bedrijf en je inkomsten een rol. Maar ook je geschiedenis op vlak van 
aansprakelijkheid en rechtszaken hieromtrent heeft ook een sterke invloed op de prijs die je zal betalen. 
Zelfs de meest kwaliteitsvolle bedrijven hebben een aansprakelijkheidsverzekering, je kan nooit zeker 
genoeg zijn.  
 

3.6 PASPOORTEN EN VISA 

De VS staat erom bekend strenge regels te hanteren wat betreft de toekenning van een visum. Sinds de 
aanslagen van 11 september 2001 is dit er niet minder op geworden. Belgische werkgevers die buitenlands 
(Belgisch) personeel voor hun operaties in de VS willen inschakelen kunnen kiezen uit twee categorieën 
van visa: 

• Non-immigrant visas: om buitenlanders tijdelijk te werk te stellen in de VS. 
• Immigrant visas: om buitenlanders permanent in de VS te laten verblijven. 

 
In het merendeel van de gevallen zullen buitenlandse werknemers een non-immigrant visa aanvragen. De 
aanvraagprocedure verloopt via de Amerikaanse ambassade te Brussel. 
 
Visa Waiver Program 
Alle Belgische burgers mogen voor een periode van 90 dagen zonder visum naar de VS reizen. Dit kan 
enkel op vertoon van hun heen-en terug ticket. Dus zowel toeristen als zakenmensen kunnen gebruik 
maken van het Visa Waiver Program. Een bijkomende voorwaarde is dat elke reiziger wel elektronische 
toestemming moet hebben om de VS te betreden. Dit ESTA (Electronic System for Travel Authorization) 
formulier kan men online invullen en kost 14 USD. 

 
H Visa 
Wanneer tijdelijke werknemers een hogere opleiding in een specifiek domein hebben vraagt men best het 
H visum aan.  Dit is een veelgebruikt visum voor Belgische werknemers in de VS. Initieel wordt dit visum 
uitgereikt voor een periode van 3 jaar en kan 1 keer voor drie jaar verlengd worden. Deze visa worden 
jaarlijks begin april verloot. Er worden slechts een bepaald aantal H-visums per jaar door de Amerikaanse 
overheid uitgereikt. Het is dus zeer belangrijk op tijd uw H visum aan te vragen. De werkgever is 
verantwoordelijk voor de aanvraag van het visum. 

 
H-1B Visa 
Het staat werkgevers in de VS toe om tijdelijk een buitenlandse werknemer tewerk te stellen. De 
werkgever sponsort dan ook dit visum. Als een buitenlandse werknemer, met een H-1B status, zijn ontslag 
neemt of krijgt, moet de werknemer ofwel een nieuw / een ander visum aanvragen, een nieuwe werkgever 
zoeken of de VS verlaten. Om dit visum te krijgen moet men beschikken over een uitzonderlijke 
theoretische of praktische kennis in bijvoorbeeld één van de volgende sectoren: architectuur, ingenieur, 
wiskunde, fysica, sociale wetenschappen, biotechnologie, geneeskunde, gezondheid, onderwijs, rechten, 
boekhouding, theologie, kunst, enzovoort. Een bachelor diploma is hierbij zeker een minimumvereiste. U 
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moet kunnen aantonen dat niet zomaar elke Amerikaan met een diploma de job kan uitvoeren. Een 
werknemer met een H-1B status is verplicht om altijd voor een werkgever te werken. Wordt men ontslagen 
of neemt men zelf ontslag, dan moet men een nieuw en ander visum aanvragen, een nieuwe werkgever 
zoeken of de Verenigde Staten verlaten. 

 
B Visa 
B-visums zijn bedoeld voor bezoekers die niet in aanmerking komen voor het Visa Waiver Program of die 
langer dan 90 dagen in de VS willen verblijven. Wanneer u naar de VS reist voor zaken, een (rond)reis, 
vakantie of een medische behandeling dient u een B visum aan te vragen. Omdat men er in de VS vanuit 
gaat dat elke visumaanvrager een mogelijke immigrant kan zijn, moet worden aangetoond dat men 
buiten de VS woonachtig is en dat het bezoek slechts van korte duur zal zijn. 

• B1: Visum voor een tijdelijk, zakelijk bezoek aan de VS, inclusief het bijwonen van zakelijke 
bijeenkomsten of conferenties, met een verblijfsduur van maximaal 6 maanden. 

• B2: Visum voor een tijdelijk, toeristisch of medisch bezoek aan de VS, waarbij u maximaal 
6 maanden in het land mag verblijven. 

• B1/B2: Een combinatie van een B1 en B2 visum voor de VS, geschikt voor een reis met 
toeristisch en zakelijk doel met een verblijfsduur van maximaal 6 maanden. 

 
E Visa 
Naast het L-1 Intercompany Transfer visum kan ook het E-2 investeringsvisum interessant zijn voor 
bedrijven die een of meerdere medewerkers willen uitzenden naar de Amerikaanse vestiging. Dit kan een 
nieuwe vestiging zijn, een bestaande vestiging, of bij overname van een bestaand bedrijf in de VS. het E-2 
visum (investering) is gebaseerd op een handelsverdrag die de Verenigde Staten met België heeft gesloten. 
 
E-2 Investor Visa 
Een E-2 investor visa staat een persoon toe om in de VS te werken, gebaseerd op een investering die 
hij/zij zal doen in de VS. Het E2-visum wordt in principe aan u afgegeven voor de duur van twee of vijf 
jaar; dit verschilt van geval tot geval. Vervolgens kan het visum voor een onbeperkt aantal keren verlengd 
worden met telkens weer twee of vijf jaar. Uiteraard moet u wel zolang u in het bezit bent van dit visum 
de investeringen aanhouden. Hierbij kijkt men ook naar het feit of de investeerder bijdraagt aan de 
Amerikaanse economie. Om een E-2 visum te bekomen moet u documenten hebben waarin uw business 
plan, investeringsbedrag, soort kapitaal en een schatting van het aantal jobs, gedetailleerd staat uitgelegd. 
Een voordeel van dit Amerikaanse visum is dat sinds 2002 het de echtgen(o)ot(e) van de E2 visumhouder 
toegestaan is om te werken in de Verenigde Staten, ook buiten de eigen onderneming. Dit biedt u 
verschillende opties en het is daarom van belang dat u voordien bekijkt wie de visumhouder wordt. 
 
O visa 
Het O-1 visum kan worden aangevraagd door mensen die bekend en/of beroemd zijn in hun vak op het 
gebied van wetenschap, onderwijs, business, sport of kunst. Ook aanvragers die als artiest in de 
entertainment industrie werken (film, televisie, muziek) vallen in deze categorie. Bij de aanvraag van een 
O-1 visum is het belangrijk dat goed kan worden aangetoond aan de immigratiedienst dat de aanvrager 
beschikt over ‘extraordinary ability’. 
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J visa 
Het Exchange Visitor Program is interessant voor Belgische studenten en pas afgestudeerden die in de VS 
gedurende een periode van maximaal 18 maanden ervaring willen opdoen. Belcham is een erkende 
sponsor van dit programma en kan Vlaamse bedrijven helpen om jonge Belgen in de VS te werk te stellen. 
Zij kunnen assisteren bij het papierwerk voor de aanvraag van het J-visum. Belcham heeft tal van CV’s 
beschikbaar van kandidaten die naar werk zoeken of kan een advertentie plaatsen op hun website voor 
bedrijven die iemand zoeken. De kost is relatief laag en het proces relatief gemakkelijk en snel. Er zijn 
twee categorieën: 
De eerste categorie zijn interns/studenten/recent afgestudeerden; deze kunnen voor maximaal een jaar 
werken. Het is niet legaal verplicht hen te betalen, maar meestal wordt hen een bezoldiging van 500 tot 
800 USD per maand gegeven. Dit kan oplopen tot 2,000 USD per maand voor sectoren als farma, 
financiën, consulting en high tech.  
 
Trainees zijn de tweede categorie en deze kunnen tot 18 maanden werken. Zij hebben al een jaar 
werkervaring in het buitenland nodig om te kwalificeren. Bovendien moet worden aangetoond dat de 
opleidingsstage tot professionele groei leidt. Zij worden meestal tussen 35,000 en 100,000 USD per jaar 
betaald. Werknemers op dit visum zijn vrijgesteld van federale FICA-belastingen. 

 
L Visa 
Het L1 Intracompany Transfer visum wordt aangevraagd bij overplaatsing van een medewerker naar een 
vestiging in de VS. Het is een werkvisum dat veel wordt aangevraagd voor medewerkers die als expat 
worden uitgezonden naar Amerika. Er zijn twee verschillende categorieën binnen het L1 visum: 

• L1A voor Managers en Executives: dit visum wordt aangevraagd voor 3 jaar en kan tot 
maximaal 7 jaar verlengd worden. 

• L1B voor “Specialized Knowledge Personnel”: dit visum wordt aangevraagd voor 3 jaar en 
kan tot maximaal 5 jaar verlengd worden. 

 
Indien het een overplaatsing naar een nieuwe vestiging in de VS betreft zal het initiële visum veelal voor 
maximaal een jaar worden afgegeven. Het visum kan dan vervolgens verlengd worden met periodes van 2 
jaar tot de maximale termijn.  
 
Nuttige Links: 
 

Buitenlandse zaken USA https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html 

Visa Waiver Program (ESTA) https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-

waiver-program.html 

Amerikaanse Ambassade https://be.usembassy.gov/ 

Belcham https://www.belcham.org/ 

 
  

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html
https://be.usembassy.gov/
https://www.belcham.org/
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4. TAXATIE 

** Hier zal in de toekomst onder het beleid van president Biden waarschijnlijk verandering in komen, wij 
raden u aan dit nauw op te volgen. ** 
 
Elke economische entiteit in de Verenigde Staten is onderworpen aan belastingen op federaal, staats- en 
lokaal niveau. De meest voorkomende is de federale inkomstenbelasting, maar daarnaast is het belangrijk 
steeds te controleren wat de staats- en lokale verplichtingen zijn  inzake inkomsten-, verkoops- en 
verbruikstaksen.  
De vorige president Trump bracht eind 2017 het tarief van de federale vennootschapsbelasting naar 
beneden, van 35% naar 21%. Maar de huidige president Joe Biden heeft op 31 maart 2021 in zijn “Made in 
America Tax Plan” aangekondigd de vennootschapsbelasting te willen optrekken tot 28%, om zo het gros 
van zijn geplande investeringen in infrastructuur te helpen financieren. Het is wel nog afwachten of dat 
plan ook in het Huis van Afgevaardigden én in de Senaat goedgekeurd zal worden. 
Het grootste deel van de Staten heffen een belasting van ongeveer een kleine 10% op de winsten die op 
hun grondgebied gerealiseerd werden. Maar een aantal past daarentegen een systeem van progressieve 
belastingen toe. Deze state tax mag wel afgetrokken worden van de winstbasis waarop de federale taks 
wordt berekend. Zo is de effectieve totale taks dus niet zomaar een optelling van beide belastingen.  
De Internal Revenue Service (IRS), onderdeel van het US Treasury Department, is de federale 
belastingsdienst, die toezicht houdt op de juiste berekening en inning van de federale inkomstenbelasting.  
 
Nuttige link: 
 

Meer info www.irs.gov 

 
 

4.1 HET BELANG VAN DE VENNOOTSCHAPSVORM 

Bij het opstarten van een business in de Verenigde Staten is het belangrijk goed te overwegen welk type 
onderneming u zal starten (zie 2.2). Dit kan namelijk een enorme invloed hebben op het totaal bedrag aan 
inkomsten- en andere belastingen dat u zal betalen. Het federale belastingsysteem behandelt bedrijven als 
afzonderlijke wettelijke entiteiten die belastingen verschuldigd zijn op het inkomen van het voorbije jaar, 
afzonderlijk van hun eigenaars en de belastingen die zij verschuldigd zijn. Bij bedrijven die opgezet zijn in 
de vorm van een corporation zal dus enerzijds de firma zelf belast worden op de gerealiseerde winst, en 
anderzijds zullen de aandeelhouders kunnen worden belast op het aan hen uitgekeerde dividend. 
Limited Liability Companies oftewel LLCs daarentegen zijn doorgaans niet onderworpen aan de 
belastingen op het entiteitsniveau, tenzij ze door hun activiteiten dienen te worden beschouwd als 
corportations. Eigenaars van een LLC (“members” genoemd) worden in de regel wel verondersteld een 
belastingaangifte in te dienen in de Verenigde Staten. 
Branches van buitenlandse bedrijven worden belast als een vaste vestiging in de Verenigde Staten. De 
branch – die géén aparte wettelijke entiteit is los van het moederbedrijf – zal op z’n winsten uit de 

http://www.irs.gov/
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activiteiten in de VS belast worden aan een marginale aanslagvoet van maximaal 35%. Op de uit te keren 
winst van het bijkantoor die naar het moederbedrijf in een ander land vloeit, wordt dan nog eens 30% 
afgeroomd. 

4.2 TAXATIE VAN AMERIKAANSE BEDRIJVEN 

Een Belgisch bedrijf kan er natuurlijk voor kiezen om zijn activiteiten in de Verenigde Staten niet via een 
branch maar via een “volwaardig” dochterbedrijf naar Amerikaans recht te verrichten, een firma die met 
andere woorden wél rechtspersoonlijkheid heeft los van het moederbedrijf. 
Amerikaanse bedrijven worden belast op hun wereldwijd inkomen, aan – voorlopig – een flat tax rate van 
21%. Maar zoals eerder reeds vermeld, wil Joe Biden dat verhogen naar 28%. Vermogenswinsten worden in 
de VS aan dezelfde tarieven belast als het gewone inkomen. 
 
Corporations hebben de toelating om van hun belastbaar inkomen ordinary and necessary expenses af te 
trekken die in verband staan met de activiteiten van het bedrijf. Ze mogen ook de kosten van de materiele 
en immateriële goederen gebruikt in hun handel of tijdens de productie van inkomen, afschrijven.  
Een groep van geaffilieerde corporations die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen ervoor kiezen 
om een aanvraag voor een geconsolideerde rekening in te dienen en zo als 1 enkele entiteit belast te 
worden. Om in aanmerking te komen voor een geconsolideerde belastingsaanslag moeten ten eerste de 
Amerikaanse ondernemingen verbonden zijn met een gemeenschappelijke moedermaatschappij die 
minstens 80% van het stemrecht en van de waarde van alle uitstaande aandelen van tenminste 1 
corporation in handen heeft. Ten tweede moet ook minstens 80% van het stemrecht en van de waarde 
van alle uitstaande aandelen van elke corporation, die niet de moedermaatschappij is, direct in het bezit 
zijn van 1 of meerdere van de andere corporations.  
Dit model heeft het potentiële voordeel winsten en verliezen van de corporations onderling uit te vlakken. 
De winsten van de ene onderneming (die daarop belast zou worden) kunnen gecompenseerd worden 
door de verliezen van een andere onderneming – zodat er, geconsolideerd, minder of zelfs geen belasting 
betaald dient te worden. Hier moet de opmerking bij worden gemaakt dat elk lid van de groep natuurlijk 
ook aansprakelijk wordt voor de belastingverplichting van de volledige groep.  
 
Op het inkomen van een corporation dat naar het buitenland wordt uitbetaald in de vorm van 
dividenden, intresten of royalties wordt in principe 30% voorheffing afgehouden. Tenzij anders wordt 
bepaald in het dubbelbelastingverdrag van de VS met het land in kwestie. Het Belgisch-Amerikaanse 
dubbelbelastingverdrag laat toe om die 30% helemaal uit te gommen en dus geen voorheffing 
afgehouden te zien; of om toch minstens een gedeeltelijke vrijstelling van de voorheffing te bekomen, 
naargelang welk percentage van de Amerikaanse corporation in handen is van het Belgisch bedrijf.  
Concreet: 

1. Er geldt geen voorheffing op dividenden betaald door een Amerikaanse corporation aan een 
Belgisch bedrijf dat 80% of meer van de corporation in zijn bezit heeft en voldoet aan andere 
voorwaarden op vlak van de identiteit van de eigenaars en de uiteindelijke begunstigden van de 
inkomsten. 

2. Een voorheffing van 5% is van toepassing op dividenden betaald door een Amerikaanse 
corporation aan een Belgisch bedrijf dat 10 tot 79.9% van de corporation bezit. 
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3. Een voorheffing van 15% geldt voor alle andere dividenden betaald door een Amerikaanse 
corporation aan een Belgische persoon. 

 
Overeenkomstig hiermee zal een Belgisch bedrijf dat activiteiten in de Verenigde Staten heeft door middel 
van een dochteronderneming waarin ze 80% of meer van de aandelen bezit, vrijgesteld worden van 
belasting op dividenden. Dit op voorwaarde dat het bedrijf voldoet aan de voorwaarden in de Tax 
Convention tussen de VS en ons land. 

 

4.3 TAXATIE VAN BUITENLANDSE BEDRIJVEN 

Buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten worden over het algemeen belast op hun inkomen dat 
effectief gerelateerd is aan hun bedrijfsactiviteit in de Verenigde Staten. Het effectief gerelateerd inkomen 
van een buitenlands bedrijf wordt gewoonlijk op dezelfde manier en aan dezelfde tarieven belast als een 
Amerikaans bedrijf. Hier gelden een aantal uitzonderingen op: 

1. Er staat een limiet op de aftrekbare kosten van de buitenlandse bedrijven. 
2. Buitenlandse bedrijven kunnen geen deel uitmaken van een geconsolideerde belastingsaangifte. 
3. Er zijn beperkingen voor het buitenlands bedrijf bij het aftrekken van intresten betaald aan zijn 

buitenlandse eigenaars. 
 
De VS int ook een winstbelasting (the branch profits tax) op de overgemaakte bedrijfswinst van het 
Amerikaans filiaal aan een tarief van 30%. Dit is bedoeld om buitenlandse investeringen in de VS en de 
binnenlandse bedrijven gelijk te stellen.  
Het Amerikaans belastingsysteem dat van toepassing is op een Belgisch bedrijf dat in aanmerking komt 
voor de voordelen in de Tax Convention (het dubbelbelastingsverdrag) is veel gelimiteerder. In de plaats 
van belast te worden op elk effectief inkomen, zal een Belgisch bedrijf dan enkel belast worden op 
inkomsten toe te schrijven aan het permanent establishment in de Verenigde Staten.  
De term permanent establishment verwijst naar een vaste bedrijfsplaats van waaruit de bedrijfsactiviteit 
uitgevoerd wordt. Dit kan een filiaal, een kantoor, een fabriek of een mijn zijn. Dus kunnen Belgische 
bedrijven hun Amerikaanse belastingplicht beperken door het hebben van een vaste bedrijfsplaats te 
vermijden en hun bedrijfsactiviteit uit te voeren door bijvoorbeeld het inschakelen van een onafhankelijke 
agent of door het doel waarvoor de vaste bedrijfsplaats gebruikt wordt zo beperkt mogelijk te houden. 
Hierbovenop elimineert de Tax Convention de heffing van de winstbelasting of brengt ze terug naar 5% 
afhankelijk van de voorwaarden waaraan het Belgisch bedrijf  voldoet.  

 

4.4 IN AANMERKING KOMEN VOOR DE TAX CONVENTION 

Om in aanmerking te komen voor de voordelen die het dubbelbelastingsverdrag oftewel de Tax 
Convention met zich meebrengt, moet een Belgisch persoon voldoen aan de limitation on benefits 
voorziening in de Tax Convention. Individuele Belgische belastingplichtigen, overheidsinstanties en 
sommige belastingvrije entiteiten en pensioenplannen komen in het algemeen in aanmerking voor de Tax 
Convention. Of en in welke mate een Belgisch bedrijf in aanmerking komt voor de Tax Convention hangt 
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af van voorwaarden in verband met zijn economisch eigendom. Meer concreet gaat het over het feit of 
het bedrijf beursgenoteerd is of eigendom is van een beursgenoteerd bedrijf, of het zijn bedrijfsactiviteit 
actief uitvoert in België, of zijn aanwezigheid in België noodzakelijk is, van waaruit het wordt gemanaged, 
welk type bedrijf het is, welk type activiteiten het verricht en nog een aantal andere factoren. Dit is 
bedoeld om het zogenaamde treaty shopping (het investeren in de VS door gebruik te maken van een 
Belgisch bedrijf met als doel het verlagen van belastingen) te vermijden. Om te weten of men als bedrijf 
in aanmerking komt voor de Tax Convention doet men best beroep op een belastingadviseur.  
 

4.5 TRANSFERKOSTEN 

Voor de boekhouding van uw Amerikaanse vestiging  kan u  beroep doen op een CPA (Certified Public 
Accountant). 
 

5. REAL ESTATE 

5.1 INTRODUCTIE 

Wanneer u zaken doet in de VS zal u hoogstwaarschijnlijk te maken krijgen met uitdagingen op het vlak 
van onroerende goederen. De wetgeving op onroerende goederen wordt voornamelijk op statenniveau 
geregeld en is dus ook verschillend van staat tot staat. 
Algemeen gezien zijn er geen limieten op buitenlandse bedrijven of personen om privaat land te bezitten 
met een aantal uitzonderingen in sommige staten waar er voorwaarden gelden voor niet-burgers. Deze 
voorwaarden kunnen bijv. inhouden dat de buitenlandse eigenaar van het vastgoed Amerikaans 
staatsburgerschap moet krijgen binnen een bepaalde periode, of dat het eigendom van vastgoed 
gelimiteerd is qua hoeveelheid.  
De meeste gronden die de overheid bezit mogen niet worden verhuurd of verkocht aan buitenlanders. 
 

5.2 BEZIT VAN VASTGOED 

Verkoopcontracten van vastgoed worden geregeld door de algemene principes van verbintenissenrecht 
(contract law). Gewoonlijk is er een periode tussen het tekenen en het afsluiten van de transactie, waarin 
de koper het pand kan onderzoeken. Er is niemand die zoals in België de rol van notaris vervult. In de 
plaats daarvan zal elke partij zijn eigen advocaat inhuren. De kopers stellen gewoonlijk ook een 
verzekeringsmaatschappij aan om jezelf te dekken tegen mogelijke vastgoedfraude. De 
verzekeringsmaatschappij zal een titelonderzoek in de openbare registers starten om belangen van 
derden, restricties en pandrechten te achterhalen. Over het algemeen is het ook aangeraden een beperkte 
verzekeringspolis te nemen zodat de title verzekerd is. Het eigendomsrecht wordt overgedragen door een 
akte, die moet worden neergelegd bij het juiste archiveringskantoor. 
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Voor het kopen van vastgoed, is het aangewezen dat een koper de lokale regelgeving in verband met 
bouwvergunning en milieuwetgeving controleert om ervoor te zorgen dat het beoogde gebruik van het 
goed mogelijk is.  

 

5.3 HUREN VAN ONROEREND GOED 

Huurcontracten van onroerende goederen voorzien in de verdeling van de risico’s en de kosten tussen de 
huurder en de verhuurder. Huurcontracten van economische panden zijn typisch opgesteld voor 
meerdere jaren, soms tot 25 jaar. Door deze aanzienlijke duur zal de huurder meestal het recht willen 
hebben om het pand onder te verhuren of de huur over te dragen. 
Regelingen in verband met de huur verschillen, maar meestal zal de huur een vast basisbedrag inhouden 
en een variabel bedrag, afhankelijk van de economische index. Zogenaamde “percentage rent”, waarbij de 
verhuurder een percentage krijgt van de omzet van de huurder, wordt typisch gebruikt bij 
shoppingcenters. 
Een of andere vorm van kredietsteun, zoals borgstelling door een derde partij of een kredietbrief worden 
meestal wel gevraagd door de huisbaas (landlord). Ook zal het huurcontract over het algemeen een 
onroerend goed- en aansprakelijkheidspolis eisen. 
 

5.4 HYPOTHEKEN 

Een hypothecaire lening nemen is vaak een praktische manier om de koop van vastgoed te financieren. 
Omgekeerd kan een hypotheek op vastgoed een goede bescherming bieden. 
Meestal is een hypotheek toegewezen door een eigenaar van vastgoed aan een kredietgever om een lening 
te bekomen. De hypotheek moet lokaal worden geregistreerd. Mocht het gebeuren dat de schuldenaar de 
lening niet (meer) afbetaalt, heeft de kredietgever het recht het eigendom af te schermen.  

 
Nuttige link: 

Meer info http://www.americanmortgages.co.uk/index.html  

 
  

http://www.americanmortgages.co.uk/index.html
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6. INTERNATIONAAL ONDERNEMEN VAN EN NAAR DE USA 

6.1 RESTRICTIES OP BUITENLANDSE INVESTERINGEN 

Nuttige links: 

Sovereign Wealth Funds https://www.gao.gov/products/gao-09-608 

Major Federal Statutory Restrictions https://fas.org/sgp/crs/misc/RL33103.pdf 

 

 
Traditioneel zijn er zeer weinig restricties op buitenlandse investeringen in de Verenigde Staten die zeer 
verwelkomend zijn naar deze investeerders. Toch zijn sommige industrieën, zoals defensie, verzekeringen, 
banksector en nutsvoorzieningen, zeer gereglementeerd. Goedkeuring van de regering is soms nodig of er 
zijn rapporteringsverplichtingen aan verbonden. Er zijn ook bijkomende uitzonderingen die zeker u zeker 
in gedachten moet houden wanneer u een investering in de VS overweegt. 
 

6.2 EXPORTEREN NAAR DE VERENIGDE STATEN 

Dit valt buiten de scope van dit document, en verwijzen daarom graag naar volgende links: 

Basic importing and exporting http://www.cbp.gov/trade/basic-import-export 

Foreign trade zones http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-

security/cargo-control/foreign-trade-zones/about 

Anti-dumping laws https://ustr.gov/trade-agreements/wto-multilateral-affairs/wto-

issues/trade-remedies/anti-dumping 

Countervailing duty laws https://www.usitc.gov/press_room/usad.htm 

Unfairly traded imports https://itctla.org/ 

 

6.3 INVESTERINGS INCENTIVES 

Ondanks een aantal beperkingen, blijven de Verenigde Staten een zeer aantrekkelijke omgeving om te 
investeren en te ondernemen.  
Er zijn een aantal diensten en programma’s, zowel lokaal als op federaal niveau die buitenlandse 
investeringen in de VS promoten. Sommige van deze programma’s voorzien in subsidies, leningen, 
kredietgaranties en belastingsvoordelen. Velen verschillen van industrie tot industrie. Raadpleeg 
www.selectusa.gov om te zien welke van toepassing zijn. 
De Small Business Administration (SBA) biedt financiële en organisationele ondersteuning aan kleine 
bedrijven. Zo kan de SBA bijvoorbeeld een lening regelen door borg te staan. Toegang tot durfkapitaal 
kan beschikbaar zijn in de vorm van private schuld of equity investeringen door investeringsbedrijven die 
gereguleerd worden door de SBA.  
Nuttige link: Small Business Administration: www.sba.gov  

https://www.gao.gov/products/gao-09-608
https://fas.org/sgp/crs/misc/RL33103.pdf
http://www.cbp.gov/trade/basic-import-export
http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/cargo-control/foreign-trade-zones/about
http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/cargo-control/foreign-trade-zones/about
https://ustr.gov/trade-agreements/wto-multilateral-affairs/wto-issues/trade-remedies/anti-dumping
https://ustr.gov/trade-agreements/wto-multilateral-affairs/wto-issues/trade-remedies/anti-dumping
https://www.usitc.gov/press_room/usad.htm
https://itctla.org/
http://www.selectusa.gov/
http://www.sba.gov/


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 30 van 32 Het oprichten van een AMERIKAANSE ONDERNEMING 6.10.2021 
 

7. EXTRA 

Social Security Number 
In de VS heeft het Social Security Number zowat de functie van ons Belgische rijksregisternummer. (Een 
identiteitskaart zoals wij die in België kennen, hebben ze in de VS niet. Daar is het rijbewijs de meest 
gangbare vorm van “ID”.) 
Dat Social Security Number (SSN) heb je dan ook voor heel wat zaken nodig, zelfs voor elementaire 
dingen zoals het openen van een bankrekening, of de aansluiting op het elektriciteitsnet of andere 
nutsvoorzieningen. (Let wel: sommige van die zaken zijn ook mogelijk zonder SSN, maar het wordt dan 
administratief wel allemaal een pak moeilijker.) 
Het Social Security Number is ook een essentieel element in je Credit History, die bepalend is om 
aankopen of afbetaling te kunnen doen, of om leningen aan te gaan. De Credit History wordt door daarin 
gespecialiseerde ondernemingen berekend aan de hand van gegevens die ze doorkrijgen van banken, 
kredietkaartverschaffers, nutsmaatschappijen enzovoorts., Als je een hoge credit rating hebt, dan kan je 
makkelijk leningen aangaan en kredietkaarten aanvragen.  
Het probleem is dat je als buitenlander die zich in de VS komt vestigen, nog geen (geregistreerde) credit 
history hebt, en dus in het begin zeer moeilijk of quasi onmogelijk een lening kan krijgen of een grote 
aankoop op afbetaling doen, of bijvoorbeeld een wagen leasen op lange termijn.  
Raadpleeg uw bank voor advies hieromtrent  Het is best om zo snel mogelijk na aankomst in de VS een 
Social Security Number aan te vragen. 
 
Nuttige links: 

Meer info www.socialsecurity.gov 

Social Security Office vinden https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp 

 
 
Bankrekening en het bancaire systeem 
Het openen van een bankrekening in de VS wordt steeds moeilijker voor buitenlandse bedrijven. Een 
bankrekening openen voor privépersonen is wat makkelijker en vergt “slechts” twee documenten die uw 
identiteit staven (bijvoorbeeld een rijbewijs en een factuur van een nutsmaatschappij). Liefst ook een 
Social Security Number, maar dat is geen absolute noodzaak.  
Het bancaire systeem is ook helemaal anders dan in België: zo gebeuren de meeste betalingen in de VS 
nog per cheque. Ook is het niet mogelijk om online overschrijvingen tussen bankrekeningen van 
verschillende banken uit te voeren, bij sommige banken zelfs niet eens tussen rekeningen van dezelfde 
bank.  
Voor personen zonder credit rating is het zoals gezegd bijna onmogelijk om een lening te krijgen. Er zijn 
wel bedrijven die kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld voor het leasen van een wagen in de VS. 
Gespecialiseerde firma’s bieden daartoe oplossingen aan voor buitenlanders. U kunt ook bij hen terecht 
als u nog niet in het bezit bent van een Amerikaans rijbewijs. 
 
Nuttige link: 

Meer info www.expatride.com 

http://www.socialsecurity.gov/
https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
http://www.expatride.com/
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Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
Product Liability is een belangrijk aspect van het zakendoen in de VS. Er is geen algemene wetgeving op 
het gebied van productaansprakelijkheid. De rechtsregels zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de wetgeving 
van de afzonderlijke Amerikaanse staten. In de VS is elke onderneming in de distributieketen van het 
product aansprakelijk voor de veiligheid van het product. Een niet-Amerikaanse producent die levert aan 
de VS kan aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke en economische schade als gevolg van 
gebreken aan het product en kan gedagvaard worden voor de Amerikaanse rechtbank. 
De financiële gevolgen van een gerechtelijke veroordeling, de kosten voor terugtrekking van de goederen 
uit het handelscircuit en de negatieve bedrijfs- en productpubliciteit maken het noodzakelijk dat 
leveranciers een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten vooraleer te exporteren naar de VS. Een goede 
dekkende verzekering zou u als ondernemer voldoende bescherming moeten geven tegen 
aansprakelijkheidsrisico’s in de VS.  

 

 

Voor meer informatie, contacteer het kantoor van Flanders Investment & Trade in New York 
 
T: +1 646 647 13 15 
E: newyork@fitagency.com 
 
Consulate General of Belgium - Flanders Investment & Trade 
The New York Times Building 
620 Eighth Avenue, 38th floor 
New York, NY 10018 
United States of America 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER: 
De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 
stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg 
verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze 
publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij 
kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. 
De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen 
bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou 
kunnen teweegbrengen. 
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