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1. USA: THE PLACE TO BE 

De Verenigde Staten - met een binnenlandse markt zo groot als het Europese continent - is een belangrijke 
markt voor Vlaamse bedrijven. Amerika is echter geen plaats om onvoorbereid aan de slag te gaan. Zo 
kan men niet zomaar naar de VS reizen zonder visum. In de meeste gevallen is het verplicht om een visum 
aan te vragen. Het in bezit zijn van een visa biedt echter niet automatisch een garantie voor toegang tot 
de VS. De eigenlijke toegang tot het land wordt bijkomstig nog eens zeer sterk gecontroleerd. Zo wordt 
er aan niemand toegang verleend die een dreiging zou kunnen vormen voor de gezondheid, het welzijn 
of de veiligheid in de VS. Ongewenste personen die niet voldoen aan de immigratiewetgeving kunnen een 
boete krijgen of het land worden uitgezet. 
 
Het is de stijgende werkloosheid in de VS die ervoor gezorgd heeft dat men heel streng geworden is op 
het gebied van visums. Het is dus noodzakelijk om zich hierover grondig te informeren. Omdat het zo’n 
specifieke materie betreft, is het heel belangrijk om hiervoor legaal advies in te winnen bij een 
gespecialiseerde advocaat. U kan niet zonder! Zonder advocaat is het niet evident om na te gaan welk 
visum de beste optie is. Sommige visums moeten ook jaarlijks verlengd worden, wat heel wat onzekerheid 
met zich meebrengt. Voor andere visums moet u bijna een Nobelprijswinnaar zijn om ervoor in 
aanmerking te komen. 
 
In dit document vinden Vlaamse ondernemingen die in de VS een firma willen oprichten een eerste 
antwoord op hun visum gerelateerde vragen.  
 
Voor meer gedetailleerde informatie wordt u doorverwezen naar gespecialiseerde websites en externe 
consulenten. Uiteraard staan de provinciale kantoren van FIT en die in de VS (Atlanta, Chicago, Los Angeles, 
New York, Houston, San Francisco) altijd ter beschikking voor specifieke vragen en advies.  
 

Praktisch - Contacten 
Naast de algemene informatie betreffende de visums die men nodig heeft om te wonen, 
werken of ondernemen in de VS, vindt u ook regelmatig in kadertjes zoals deze enkele 
praktische tips en contacten die u gespecialiseerd advies kunnen geven. Maak hier zeker 
gebruik van. 
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2. VERSCHILLENDE SOORTEN VISUMS IN DE VS 

De VS staan erom bekend erg strenge regels te hanteren wat betreft de toekenning van een visum. Sinds 
de aanslagen van 11 september 2001 en met de nieuwe administratie in 2017 is dit er niet minder op 
geworden. Er werden bijkomende aanvraagformulieren en andere veiligheidsmaatregelen ingevoerd. Door 
het strengere toezicht duurt het verwerken van de visumaanvragen ook langer dan voordien. Een visum 
tijdig aanvragen is dus de boodschap. 
 
Momenteel zijn er twee categorieën van visums voor de VS: 

- Non-immigrant visas: visums voor een beperkt verblijf in de VS. 
- Immigrant visas: visums voor een permanent verblijf in de VS. 

 
Er is slechts één uitzondering waarbij men geen van de bovenstaande visums moet aanvragen. Het Visa 
Waver Program laat Belgische burgers toe om naar de VS te reizen zonder dat ze hiervoor een visum 
moeten aanvragen.   

2.1 VISA WAIVER PROGRAM 

Naar de Verenigde Staten reizen zonder visum is mogelijk dankzij het nieuwe Visa Waiver Programma 
(VWP). Het VWP is zowel van toepassing voor toeristen als voor zakenmensen en geeft Belgische burgers 
de mogelijkheid om tot maximum 90 dagen in de VS te verblijven zonder dat ze hiervoor een visum 
moeten aanvragen. Binnen deze 90 dagen is het toegelaten om uitstapjes te maken naar de buurlanden 
van de VS (met inbegrip van de Caribische eilanden) en daarna de VS weer terug binnen te komen. Zolang 
men maar niet de termijn van 90 dagen overschrijdt. Deze periode kan overigens niet verlengd worden. 
Bezoekers kunnen hun statuut ook niet veranderen tijdens hun verblijf in de VS. 
 
Sinds januari 2009 moet elke reiziger die nu onder het VWP reist een elektronische reistoestemming 
hebben via het Elektronisch Systeem voor Reistoestemming (Electronic System for Travel Authorization: 
ESTA) voordat hij/zij naar de Verenigde Staten reist. ESTA is een geautomatiseerd systeem om vast te 
stellen of bezoekers zonder visum naar de VS kunnen reizen, en of het bezoek een mogelijk veiligheidsrisico 
voor de VS inhoudt.  
 
U kan zich hiervoor via de officiële ESTA-website van de Amerikaanse regering aanmelden: 
https://esta.cbp.dhs.gov/. Na registratie ontvangt u normaal gezien een elektronische bevestiging die 
autorisatie geeft om naar de VS te mogen afreizen. Luchtvaartmaatschappijen laten geen passagiers toe 
op de vlucht zonder ESTA-autorisatie of geldig visum. Het is dus best om eerst uw ESTA-aanvraag te doen, 
vooraleer u een vlucht naar de VS boekt.  
 
Let op dat u zich enkel via de bovenvermelde officiële website aanmeldt, en niet via commerciële 
organisaties of particulieren die via hun eigen ESTA-website hun diensten tegen betaling aanbieden. Deze 
organisaties hebben geen enkele band met de Amerikaanse regering. De Amerikaanse regering kan dan 
ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de diensten die zij beloven of aanbieden. 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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Een goedgekeurde ESTA-aanvraag is twee jaar geldig (of tot wanneer het paspoort vervalt, indien dit 
vroeger is dan deze twee jaar). Het is mogelijk om binnen deze twee jaar meerdere keren naar de VS af 
te reizen, zonder dat u hiervoor telkens een nieuwe ESTA-aanvraag moet doen.   
 
Sinds 1 april 2016 moet iedere reiziger die via het VWP naar de VS wil reizen over een elektronisch paspoort 
of e-paspoort beschikken. Om te zien of u over een elektronisch paspoort beschikt of niet, kan u 
controleren of u dit e-paspoort logo  op de voorkant van uw paspoort ziet staan. Denk eraan dat uw 
paspoort nog minstens zes maanden geldig moet zijn vanaf de datum van aankomst in de VS. 
 
Een bijkomende voorwaarde van het VWP is dat u bij het betreden van de VS over een heen- en terug 
ticket moet beschikken. Een ticket met een connectievlucht is ook toegelaten. De tickets moeten overigens 
uitgegeven zijn door vervoersmaatschappijen die deelnemen aan het VWP. Dit is voor de meeste 
vervoersmaatschappijen wel het geval. Indien u de VS zou betreden via de Canadese of Mexicaanse grens, 
is het niet nodig om al een vliegtuigticket terug te hebben. U dient wel te kunnen bewijzen dat u 
gedomicilieerd bent buiten de VS en dat u van plan bent terug naar huis te keren.  
 
Reizigers die in het verleden al een visum werd geweigerd, die een crimineel verleden hebben, die in het 
verleden immigratieregels hebben overtreden of een besmettelijke ziekte hebben, komen niet in 
aanmerking voor het VWP. Sinds 21 januari 2016 mogen ook de volgende personen niet meer naar de VS 
afreizen onder het VWP: 

- burgers van VWP-landen, die op of na 1 maart 2011 naar Iran, Irak, Soedan of Syrië gereisd zijn; 
- en burgers van een VWP-land die OOK burger zijn van Iran, Irak, Soedan of Syrië. 

 
Voor korte zakenreizen is dit dus de meest aangewezen oplossing. Presales bezoeken, trainingen bij 
klanten of een tijdelijke samenwerking met een partner zijn hieronder ook toegestaan. Ook als men slechts 
kleinschalig wil beginnen en niet de intentie/mogelijkheid heeft om binnen de één of twee jaar locals op 
de payroll van een dochterbedrijf in de VS te zetten, kan een vertegenwoordiger van uw bedrijf de eerste 
zes maanden (2 x 3 maanden) met een ESTA-visa Waiver in de VS verblijven. Daarna kan er eventueel 
worden overgeschakeld naar een ander visum zoals bijvoorbeeld het B-business visum (waarover later 
meer). 
 
Hoe meer de vertegenwoordiger in deze periode tussen België en de VS pendelt, hoe beter. Een zeer 
belangrijk gegeven hierbij is dat men ondertussen wel verder op de payroll dient te staan in België. Werken 
voor een Amerikaans bedrijf is niet toegelaten!  
 
Echter, dit is enkel een tijdelijke oplossing. Indien u echt een zaak wilt starten in de VS, raden we u aan 
om (in overleg met een advocaat) één van de (non-) immigrant visums aan te vragen.  
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2.2 IMMIGRANT VISA 

Vele mensen willen permanent naar de Verenigde Staten verhuizen. Dit is echt niet zo eenvoudig. Een 
permanent verblijfsrecht kan men enkel verkrijgen als men in het bezit is van een immigrant visum. Dit 
soort visums geven het recht aan de houder ervan om permanent in de Verenigde Staten te wonen. 
Diegene die in het bezit zijn van een dergelijk visum krijgen een Alien Registration Receipt Card, beter 
bekend als de Green Card’. De green card geldt als een identiteitskaart, waarmee je voor altijd in de VS 
kan gaan wonen en werken.  
 
Het is echter enorm moeilijk om een green card te verkrijgen aangezien deze slechts aan een bepaald 
aantal personen per jaar wordt verstrekt. Het kan soms zijn dat men jaren moet wachten vooraleer men 
de kaart ontvangt. De voorwaarden om in aanmerking te komen liggen overigens enorm hoog.  
 
Zo kan men maar op drie manieren deze kaart bekomen: 

- door bloedverwantschap of huwelijk met een Amerikaanse burger; 
- door deelname aan de green card loterij; 
- of via tewerkstelling. 

2.2.1 Family Based Visa 

In de eerste categorie vallen de naaste familieleden van de Amerikaanse burger. Hieronder vallen de 
partner, de ongehuwde kinderen onder de 21 jaar en de ouders van de Amerikaanse burger die ouder zijn 
dan 21 jaar. Ook stiefkinderen vallen onder deze categorie indien het huwelijk voltrokken werd voor de 
achttiende verjaardag van het kind. Buitenlandse kinderen moeten voor hun zestiende verjaardag 
geadopteerd zijn om onder deze categorie te vallen. 
 
Voor de familieleden van de Amerikaanse burgers geldt een voorkeursregeling. Deze is in de volgende vier 
categorieën ingedeeld: 
 

- Eerste voorkeur (F-1): ongehuwde kinderen (en hun kinderen) van de Amerikaanse burger; 
- Tweede voorkeur (F-2): partners en (ongehuwde) kinderen van de houder van een greencard; 
- Derde voorkeur (F-3): ongehuwde kinderen (hun partners en kinderen) van de Amerikaanse 

burger; 
- Vierde voorkeur (F-4): broer en zussen (en hun partners en kinderen) van de Amerikaanse burger 

die ouder is dan 21 jaar. 
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2.2.2 Employment Based Visa 

Ieder jaar worden er immigrant visums op basis van werkgelegenheid aan gekwalificeerde kandidaten ter 

beschikking gesteld. Deze ‘Employment Based (EB) Visa’ zijn ingedeeld in vijf categorieën volgens een 

voorkeurprincipe. Houders hiervan hebben recht op een permanent verblijf in de VS.  

 

- EB-1 voor prioritaire werknemers:  
 
Deze categorie werknemers verkrijgt 28,6% van het wereldwijde jaarlijkse aantal toegekende visums op 
basis van werkgelegenheid. Enkel personen met een buitengewoon talent in de wetenschap, kunst, 
onderwijs, zaken of atletiek komen in eerste instantie in aanmerking voor dit soort visum. Er moet 
voldoende bewijs voorgelegd worden waaruit blijkt dat men over nationale of internationale bekendheid 
en erkenning in hun vakgebied beschikt. Personen in deze categorie moeten bij binnenkomst in de VS niet 
over een specifieke jobaanbieding beschikken zolang ze blijven werken binnen hun gespecialiseerd 
vakgebied. Ze kunnen dan ook zelf hun visumaanvraag doen. 
 
Ook professoren en onderzoekers die ten minste drie jaar ervaring hebben in het onderwijs of de 
onderzoekswereld en internationaal erkend zijn kunnen een visum van deze categorie aanvragen. Deze 
moeten echter wel al een jobaanbieding hebben gekregen van hun potentiële werkgever. In dit geval is 
het ook enkel de potentiële werkgever die de visumaanvraag kan doen. 
 
Managers of andere leidinggevende van multinationals kunnen ook in aanmerking komen voor dit visum. 
Een voorwaarde is dat men de voorbije drie jaar minstens één jaar in dienst moet zijn geweest bij een 
buitenlandse partner, ouder- of dochteronderneming of een filiaal van de Amerikaanse werkgever. De 
potentiële werkgever moet een jobaanbieding (als manager of leidinggevende) doen en de visumaanvraag 
indienen. Dit kan niet gedaan worden door de werknemer zelf.  

 

- EB-2 voor professionelen die geavanceerde diploma’s hebben en personen met uitzonderlijke 

talenten: 

Ook deze categorie representeert 28,6% van het wereldwijde aantal uitgereikte employment based visa. 
Dit type visum kan enkel worden aangevraagd door professionelen die in het bezit zijn van een master 
of doctoraat diploma of een universitaire bachelor met minstens vijf jaar ervaring in het vak.  
 
Ook mensen met een uitzonderlijk talent in de wetenschap, kunst of de zakenwereld vallen binnen deze 
categorie. Met een uitzonderlijk talent wordt bedoeld dat men over een bepaalde deskundigheid beschikt 
die men normaal gezien niet aantreft in de wetenschap, kunst of de zakenwereld. 
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- EB-3 voor professionelen, geschoolde en ongeschoolde werknemers: 

De derde categorie vertegenwoordigt eveneens 28,6% van het wereldwijde aantal uitgereikte 
employment based visa. Er zijn drie groepen personen binnen deze categorie. De eerste groep zijn 
professionelen. Voor de job die zij uitoefenen moeten ze minstens in het bezit zijn van een universitaire 
bachelor van een Amerikaanse universiteit of hoge school of een buitenlands equivalent. De tweede groep 
zijn de geschoolde werknemers waarvoor men minstens twee jaar training of werkervaring in het vak 
moet hebben. De ongeschoolde werknemers die een positie vullen waarvoor minder dan twee jaar 
training of werkervaring vereist is, vormen de derde categorie.  
In de drie bovenstaande gevallen moet men telkens al een jobaanbieding hebben gekregen door een 
potentiële werkgever. Enkel deze laatste kan de visumaanvraag indienen. 
 

- EB-4 voor speciale immigranten: 
 
Dit soort visum is weggelegd voor een specifieke categorie van speciale immigranten, zoals onder meer 
religieuze werknemers, ministers, gerekruteerde militairen, gepensioneerde ambtenaren van de 
Amerikaanse regering, enz. Meer informatie over wie onder deze categorie valt, kunt u via deze website 
raadplegen: https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-
immigration-fourth-preference-eb-4. 
 

- EB-5 voor investeerders: 
 
Het EB-5 visum is niet voor iedereen weggelegd. Enkel buitenlandse investeerders die over een groot 
kapitaal beschikken, kunnen dit visum aanvragen. Er wordt vereist dat er minstens één miljoen dollar in 
een nieuwe commerciële onderneming in de VS wordt geïnvesteerd en dat er bijkomend tien voltijdse 
banen worden gecreëerd voor Amerikaanse werknemers. Indien men de onderneming opricht in een 
landelijk gebied of een gebied waar de werkloosheidsgraad zeer hoog is, moet men slechts een 
minimumbedrag van 500.000 dollar investeren.  
 

Praktisch - Contacten 
Voor meer informatie over de bovenstaande visums, hoe u deze moet aanvragen en welke 
documenten u nodig heeft, kan u terecht op de volgende officiële websites van de 
Amerikaanse overheid en Homeland Security: 
 
EB-visums: 
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/employment.html  
 
EB-1 visum: 
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-
immigration-first-preference-eb-1  
 

https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fourth-preference-eb-4
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fourth-preference-eb-4
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/employment.html
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-first-preference-eb-1
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-first-preference-eb-1
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EB-2 visum: 
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-
immigration-second-preference-eb-2  
 
 
EB-3 visum: 
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-
immigration-third-preference-eb-3  
 
EB-4 visum: 
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-
immigration-fourth-preference-eb-4  
 
EB-5 visum:  
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-
immigration-fifth-preference-eb-5/about-eb-5-visa  
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/Immigrant-Investor-Visas.html  

2.2.3 Green Card Lottery 

Indien men niet in aanmerking komt voor één van bovenstaande immigrant visums, is er nog altijd de 
mogelijk om mee te doen aan het ‘Diversity Immigrant Visa Program’ (DV Program) of beter bekend als 
de ‘Green Card Lottery’. Op deze manier kan u eventueel nog een Green Card bekomen.  
 
Ieder jaar worden er 50.000 visums beschikbaar gesteld door de U.S. Department of State voor mensen 
die zich inschrijven voor het DV Program. Het doel van dit programma is het waarborgen van voldoende 
diversiteit in de immigratie naar de VS. Zo zijn voornamelijk mensen uit landen die 
ondervertegenwoordigd zijn in de VS toegelaten om zich in te schrijven. De inschrijvingen lopen van begin 
oktober tot eind november en dienen te gebeuren via de officiële website van de U.S. Department of State: 
https://www.dvlottery.state.gov/.  
 
Aangezien het nog steeds over een loterij gaat, is de kans om te winnen niet al te groot. Al kunnen we 
zeggen dat het kanspercentage voor België niet zo beduidend laag ligt. Cijfers gebaseerd op het aantal 
inschrijvingen in 2012, tonen ons dat er 105 winnaars getrokken zijn van de 7.378 inschrijvingen. Dit 
resulteert in een percentage van 1,42%. Dit lijkt misschien niet zo hoog, maar vele landen hebben een 
percentage dat veel lager ligt dan 1%. (http://www.usagreencardlottery.org/green-card-statistics.jsp)  
 
Aangezien de inschrijving volledig gratis is, heeft men niets te verliezen en is het zeker de moeite waard 
om een kans te wagen. De winnaars die getrokken worden krijgen niet meteen een Green Card, maar 
krijgen de kans om een aanvraag te doen voor een immigrant visum. Als de aanvraag succesvol verloopt, 
bekomen de kandidaten de befaamde Green Card. Ze verkrijgen een legaal statuut waarmee ze permanent 
in de VS mogen verblijven en dus ook automatisch het recht krijgen om te werken in de VS.  

https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-second-preference-eb-2
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-second-preference-eb-2
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-third-preference-eb-3
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-third-preference-eb-3
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fourth-preference-eb-4
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fourth-preference-eb-4
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/about-eb-5-visa
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/about-eb-5-visa
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/Immigrant-Investor-Visas.html
https://www.dvlottery.state.gov/
http://www.usagreencardlottery.org/green-card-statistics.jsp
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Praktisch - Contacten 
 
Voor meer informatie over de Green Card Lottery en het inschrijvingsproces ervan, kan men 
terecht op de volgende officiële websites: 
 
Inschrijving Green Card Lottery: 
https://www.dvlottery.state.gov/  
 
Inschrijvings- en aanvraagproces:  
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/entry.html  
 
Belgium U.S. Embassy: 
https://belgium.usembassy.gov/immigrate2/diversity-visas/green-card-lottery.html  
 
US Citizenship and Immigration Services: 
https://www.uscis.gov/green-card/other-ways-get-green-card/green-card-through-
diversity-immigration-visa-program/green-card-through-diversity-immigrant-visa-program  

 
  

https://www.dvlottery.state.gov/
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/entry.html
https://belgium.usembassy.gov/immigrate2/diversity-visas/green-card-lottery.html
https://www.uscis.gov/green-card/other-ways-get-green-card/green-card-through-diversity-immigration-visa-program/green-card-through-diversity-immigrant-visa-program
https://www.uscis.gov/green-card/other-ways-get-green-card/green-card-through-diversity-immigration-visa-program/green-card-through-diversity-immigrant-visa-program
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2.3 AANVRAAGPROCEDURE VOOR EEN IMMIGRANT VISA 

Een immigrant visum aanvragen is niet zo eenvoudig. Vooraleer dat u dit kan aanvragen moet u al een 
Amerikaanse sponsor of toekomstige Amerikaanse werkgever hebben. Deze moet voordat de 
visumaanvraag gestart kan worden een verzoekschrift (petition) indienen bij de U.S. Citizenship and 
Immigration Services (USCIS). Eens u over deze goedgekeurde petitie beschikt, kan de aanvraag gestart 
worden. U kan de status van uw ingediende petitie raadplegen op de volgende site: 
https://www.uscis.gov/.  
 
De volgende stap in het proces wordt op gang gebracht wanneer het National Visa Center (NVC) bericht 
ontvangt van de USCIS dat de petitie is goedgekeurd. Het NVC zal dan een brief of e-mail naar u sturen 
dat zij de goedgekeurde petitie hebben ontvangen. Hierna zal u zich moeten registreren bij het NVC. Op 
dit moment wordt de ‘agent’ voor de visumprocedure ook gekozen. Dit mag u zelf zijn, een 
vertrouwenspersoon, advocaat, immigatiespecialist, enz. Hiervoor dient formulier DS-261 te worden 
gebruikt. https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx . Om in te loggen op deze website heeft u een case number 
nodig dat het NVC u via bovenvermelde brief of e-mail heeft opgestuurd.  
 
Na dit formulier te hebben ingediend, zal u twee vergoedingen moeten betalen die verbonden zijn aan de 
aanvraag van het visum. Het gaat om de ‘Immigrant Visa Application Processing Fee’ en de ‘Affidavit of 
Support Fee’. Na het betalen van deze vergoedingen, moet u het Formulier DS-260 ‘Application for 
Immigrant Visa and Alien Registration invullen en indienen. https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx  

https://www.uscis.gov/
https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx
https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx
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Nadat u de volledige DS-260 aanvraag online heeft afgewerkt dient u de nodige financiële en andere 
documenten en gegevens te verzamelen, om ze daarna op te sturen naar de NVC. Het is zeer belangrijk 
om ze allemaal in één pakket op te sturen, want anders zal uw zaak redelijk veel vertraging oplopen. De 
NVC zal hierna uw dossier beoordelen op de volledigheid ervan. Indien het volledig bevonden is, zal de 
NVC een afspraak voor u regelen voor een interview met de Amerikaanse Ambassade in Brussel. Deze 
afspraak zal meestal plaatsvinden binnen de 60 dagen nadat u het dossier aan de NVC heeft overgemaakt.  
 
Wanneer er eindelijk een afspraak ingepland is, wordt de dag, het uur en de locatie waar u het interview 
moet gaan doen per brief aan u bekendgemaakt. Na het vastleggen van de afspraak kan de NVC uw 
dossier met alle documenten opsturen naar de betreffende Ambassade of het consulaat.  Hierna kan de 
voorbereiding voor het interview beginnen. Dit is zeer belangrijk want het interview is bepalend voor de 
toekenning van het visum.  
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Praktisch  
Het is van zeer groot belang dat u in deze stap van het proces nog geen onomkeerbare 
acties onderneemt. Zo verkoopt u best nog niet uw huis, auto of andere bezittingen. Ook 
uw huidige job opzeggen of definitieve reisplannen maken zoals vliegtickets boeken, is geen 
goed idee. Wacht hiermee tot u in het bezit bent van uw immigrant visum.  

 
De voorbereiding voor het interview bestaat uit vier belangrijke stappen. Ten eerste moet u een afspraak 
maken voor een medisch onderzoek, dat nog moet plaatsvinden vóór het interview zelf. Het onderzoek 
moet door een dokter erkend door de Ambassade uitgevoerd worden. Meer informatie hierover en een 
lijst van erkende dokters kan u hier terugvinden: https://travel.state.gov/ content/visas/en/immigrate/ 
immigrantprocess/interview/prepare/medical-examination.html. 
 
De tweede stap is de registratie voor de ‘Courier Service’. Zo kan de Ambassade na het interview en de 
goedkeuring van de aanvraag, het visum op de geschikte manier naar u opsturen. Lees ook zeker de 
specifieke vereisten (inzake beveiliging, toegang tot de Ambassade, enz.) voor u naar het interview gaat. 
U kan deze nalezen via de volgende link: https://travel.state.gov/content/dam/ visas/iv-dv-
supplemental/BRS%20-%20Brussels.pdf. 
 
De volgende stap bestaat uit het verzamelen van alle nodige documenten voor het interview. U kan een 
lijst met mee te brengen documenten raadplegen op de volgende website: https://travel.state. 
gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/interview/prepare/interview-preparation-
required-documents.html. Of u kan een handige checklist downloaden via volgende link: https:// 
travel.state.gov/content/dam/visas/Supplemental/appt%20letter_checklist%20for%20interview.pdf  
 
Als laatste stap dient u best nog alle extra informatie te lezen ter voorbereiding van het interview. De 
extra informatie kan men terugvinden op de website van het betreffende Consulaat of de Ambassade: 
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/interview/prepare/notices.html 
en https://www.usembassy.gov/.  
 
Ook uit de veelgestelde vragen en antwoorden kan u nog veel interessante informatie halen: 
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/interview/prepare/ 
appointment.html. 
 
Het enige wat u nog te wachten staat is het eigenlijke interview zelf. Op de geplande dag en tijd van het 
interview gaat u naar de Ambassade in Brussel om het interview af te leggen. Daarna is het afwachten 
tot u bericht krijgt van de goedkeuring of weigering van uw visumaanvraag. Bij goedkeuring zal uw 
paspoort en visum aan u worden overgemaakt. U krijgt ook een pakket met documenten toegestuurd dat 
u moet voorleggen aan de U.S. Custom and Border Protection (CBP) wanneer u de VS binnenkomt. Open 
dit pakket niet. Het is de bedoeling om dit verzegeld over te maken aan de CBP.  
 

https://travel.state.gov/%20content/visas/en/immigrate/%20immigrantprocess/interview/prepare/medical-examination.html
https://travel.state.gov/%20content/visas/en/immigrate/%20immigrantprocess/interview/prepare/medical-examination.html
https://travel.state.gov/content/dam/%20visas/iv-dv-supplemental/BRS%20-%20Brussels.pdf
https://travel.state.gov/content/dam/%20visas/iv-dv-supplemental/BRS%20-%20Brussels.pdf
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/interview/prepare/notices.html
https://www.usembassy.gov/
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/interview/prepare/%20appointment.html
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/interview/prepare/%20appointment.html
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Praktisch - Contact 
 

U.S. EMBASSY 

Regentlaan 27 
B-1000 Brussels 
T: +32 2 811 40 00 
F: (32-2) 811-4500 
E: Brusselsvisa@state.gov  

 
Na de goedkeuring van het visum zal u nog een ‘immigration fee’ moeten betalen aan de U.S. Citizenship 
and Immigration Services (USCIS). Meer informatie over deze vergoeding kan u terugvinden op de website 
van de USCIS: https://www.uscis.gov/file-online/uscis-immigrant-fee. Pas na de betaling zal er u een 
formulier (I-551) worden gestuurd om een ‘Green Card Holder’ te worden.  
 
Na dit hele proces kan u richting de VS vertrekken. Het is uiteindelijk aan de ambtenaren van de CBP om 
u toegang tot het land te verschaffen of niet. Eens toegelaten, betreedt u het land als wettige permanente 
inwoner of Green Card Holder en mag u permanent werken en wonen in de VS. Voor nieuwe immigranten 
wordt er door de USCIS een uitgebreide gids aangeboden om zo goed mogelijk geïmmigreerd te geraken: 
https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/nativedocuments/M-618.pdf  
  

mailto:Brusselsvisa@state.gov
https://www.uscis.gov/file-online/uscis-immigrant-fee
https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/nativedocuments/M-618.pdf
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2.4 NON IMMIGRANT VISA 

Omdat niet iedereen zomaar één miljoen dollar kan investeren in de VS of over een buitengewoon 
wetenschappelijk talent beschikt om een immigrant visum aan te vragen, zal er in het merendeel van de 
gevallen een non-immigrant visa moeten worden aangevraagd. Dit visum is voor individuele personen die 
tijdelijk naar de VS willen komen. Het levert echter geen permanent verblijfsrecht op zoals bij de 
immigrant visums. Non-immigrant visums zijn er voor verschillende doeleinden; om te reizen, te studeren, 
om zaken te doen of voor tijdelijk werk.  
 
Voor dit soort visums moet je aan de Ambassade kunnen aantonen dat je een sterke band hebt met je 
thuisland. Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van dit soort visums is namelijk dat je moet 
kunnen bewijzen dat je na je tijdelijke bezoek de VS weer zal verlaten. Dit kan bijvoorbeeld bewezen 
worden door een arbeidscontract voor te leggen, een loonbriefje, een belastingaangifte, bankafschriften, 
enz. Er zijn wel een aantal van de visums die meermaals kunnen worden aangevraagd of verlengd worden.  
 
In totaal zijn er achttien soorten non-immigrant visas. In deze handleiding worden enkel de verschillende 
visums besproken die kunnen dienen voor ondernemers, investeerders en werknemers die willen werken 
in de VS.  

2.4.1 H-Visum 

Dit type visum is bedoeld voor tijdelijke werknemers die in de VS willen komen werken. De voorwaarde 
die hieraan is verbonden, is dat u al reeds een jobaanbieding moet hebben gekregen om bij een 
Amerikaanse werkgever te komen werken.  Het visum wordt als het ware gesponsord door de werkgever. 
De tewerkstelling moet door de United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) op voorhand 
worden goedgekeurd. Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Om dit te laten goedkeuren moet 
hij een formulier of ‘petition’ I-129 indienen bij de USCIS. Omdat de procedure nogal ingewikkeld is en vaak 
veranderd, kan de werkgever best een beroep doen op een advocaat die hem bij de aanvraag kan bijstaan. 
Eens dit is goedgekeurd kan de buitenlandse werknemer zijn verdere visumaanvraag afhandelen.  
Initieel worden H-visums voor een periode van drie jaar toegekend. Er worden slechts een bepaald aantal 
H-visums per jaar uitgereikt door de Amerikaanse Ambassade. Hierdoor kan het voorvallen dat het 
toegelaten aantal uit te reiken H-visums al bereikt is voordat het jaareinde bereikt is. Het is dus belangrijk 
om op tijd een H-visum aan te vragen.  
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Binnen de H-visums zijn er vier categorieën: H-1B, H-2B, H-3 en H-4. 
 

- H-1B voor werknemers met gespecialiseerde beroepen 
 
Om dit visum te verkrijgen moet de werknemer over een uitzonderlijk theoretische of praktische kennis 
beschikken in bijvoorbeeld volgende sectoren: architectuur, ingenieur, wiskunde, fysieke wetenschappen, 
sociale wetenschappen, biotechnologie, geneeskunde en gezondheid, onderwijs, rechten, boekhouding, 
theologie, kunst, enzovoort. Een bachelor diploma van de sector waar men in gaat werken, is hierbij zeker 
een minimumvereiste. U moet kunnen aantonen dat niet zomaar elke Amerikaan met een diploma de job 
kan uitvoeren. Het is aan de USCIS om uit te maken of het om een gespecialiseerd beroep gaat en of men 
voldoet aan de gestelde diplomavereisten.  
 
Vooraleer de werkgever het I-129 formulier kan indienen, moet hij eerst nog een Labor Condition 
Attestation (LCA) laten registreren bij het U.S. Department of Labor. Dit attest heeft betrekking op de 
voorwaarden van de arbeidsovereenkomst.  
 
Een werknemer met een H-1B status is verplicht om altijd voor een werkgever te werken. Wordt men 
ontslagen of als men zelf ontslag neemt, moet men of een nieuw en ander visum aanvragen, een nieuwe 
werkgever zoeken of de Verenigde Staten verlaten. Het visum is ook ideaal voor mensen die iets willen 
ondernemen. Men kan de tijd dat men werkt in de VS met een H-1B gebruiken om te zoeken naar een 
startup-bedrijf waarvoor men graag zou willen werken.  
 
Het visum is drie jaar geldig en kan meermaals verlengd worden tot een maximum van zes jaar. Dit type 
visum biedt ook de mogelijkheid om tijdens het verblijf in de VS van status te veranderen om zo 
permanent in de VS te kunnen blijven.  
 
De limiet op het aantal uit te reiken H-1B visums ligt op 65.000 stuks per jaar. Het wordt slechts één keer 
per jaar toegekend, waarbij het jaar telkens ingaat op 1 oktober. 
 

- H-2B voor geschoolde en ongeschoolde werknemers 
 
Een H-2B is er voor werknemers die tijdelijk naar de VS komen werken om een bepaalde vacature op te 
vullen waarvoor er een tekort is aan Amerikaanse werknemers. De aangeboden jobs moeten tijdelijk zijn. 
Het visum geldt voor een periode van één jaar en kan maximum twee keer verlengd worden met een 
periode van één jaar. In totaal kan men dan drie jaar in de VS verblijven met dit visum. Een negatieve 
kant aan dit visum is dat men na deze drie jaar, een volledig jaar moet wachten voor men enig ander 
visum kan/mag aanvragen.  
 
Ook voor dit visum moet de werkgever een LCA laten registreren en een I-129 formulier indienen. De 
aanvraagprocedure neemt veel tijd in beslag, waardoor het soms maanden kan duren vooraleer men dit 
visum toegekend krijgt. 
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- H-3 voor stagiairs  
 
Een H-3 visum is vereist voor stagiairs die naar de VS willen komen om een training te volgen die zal 
bijbrengen tot hun latere carrière in hun thuisland. Het moet gaan om een bijzondere training/opleiding 
die men niet kan volgen in België. Bovendien mag de training geen productieve redenen hebben. Met 
andere woorden, de stagiair mag niet gewoon de taken uitvoeren waarvoor men normaal Amerikaanse 
werknemers aanneemt.  
 
Met een H-3 visum mogen stagiairs voor een maximale periode van twee jaar in de VS verblijven. Hier is 
er geen mogelijkheid tot verlening van het visum, omdat men ervan uit gaat dat stages slechts van 
beperkte duur zijn.  
 

- H-4 voor partners en ongehuwde kinderen van H-visumhouders  
 
Dit is een speciale categorie van visums. Ze worden enkel toegekend aan partners en ongehuwde kinderen 
(jonger dan 21 jaar) van houders van één van de bovenstaande H-visums. Er dient een originele huwelijks- 
of geboorteakte te worden voorgelegd om de relatie met de hoofdvisumhouder te bewijzen. Het visum 
is geldig tot zolang het hoofdvisum geldig is. Met dit visum mag echter niet gewerkt worden in de VS.  
 

Praktisch – Contact 
Meer informatie over de H-visums kan u raadplegen via volgende websites: 
 
H-1B visum: 
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-1b-specialty-
occupations-dod-cooperative-research-and-development-project-workers-and-fashion-
models  
 
H-2B visum: 
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-2b-temporary-non-
agricultural-workers  
 
H-3B visum: 
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-3-nonimmigrant-
trainee/h-3-nonimmigrant-trainee-or-special-education-exchange-visitor  

 
  

https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations-dod-cooperative-research-and-development-project-workers-and-fashion-models
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations-dod-cooperative-research-and-development-project-workers-and-fashion-models
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations-dod-cooperative-research-and-development-project-workers-and-fashion-models
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-2b-temporary-non-agricultural-workers
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-2b-temporary-non-agricultural-workers
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-3-nonimmigrant-trainee/h-3-nonimmigrant-trainee-or-special-education-exchange-visitor
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-3-nonimmigrant-trainee/h-3-nonimmigrant-trainee-or-special-education-exchange-visitor


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

 
pagina 18 van 34 Visumhandeling voor het wonen, werken en ondernemen in de VS 18.08.2017 
 

2.4.2 B-Visum 

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. Het doel van het bezoek aan de VS moet van zakelijke 
aard zijn, voor vakantie of voor een medische behandeling te ondergaan.  Omdat men er in Amerika 
vanuit gaat dat elke visumaanvrager een mogelijke immigrant kan zijn, moet er worden aangetoond dat 
men buiten de VS woonachtig is en dat het bezoek slechts van korte duur zal zijn.  
Het B-visum wordt opgedeeld in twee categorieën: B-1 en B-2. Binnen de B-1 categorie is er nog een speciale 
categorie voor tijdelijke werknemers van een Belgisch bedrijf. 
 

- B-1 voor een zakelijk bezoek 
 
Indien u plannen heeft om in de VS een bedrijf op te starten en u al op voorhand weet dat u hiervoor 
langer dan drie maanden in de VS zal moeten verblijven, kan u best het B-1 visum aanvragen. Het is de 
ideale optie om de markt wat te verkennen en ondertussen te zoeken naar een betere of permanentere 
optie. Met dit visum mag u gedurende zes maanden in de VS verblijven voor zakelijke doeleinden. Een 
éénmalige verlening van zes maanden is toegelaten, waardoor u maximum één jaar in de VS kan 
verblijven.  
 
Het is echter niet toegelaten om betaald werk uit te voeren met dit visum. U mag geen bedrijf runnen of 
betaald worden door een Amerikaanse werkgever. De volgende activiteiten mag u wel uitoefenen: 

- onderzoek doen; 
- onderhandelingen voeren; 
- zakenpartners, advocaten of boekhouders consulteren; 
- deelnemen aan vergaderingen; 
- uitkijken naar investeringen; 
- personeel interviewen en aannemen. 

 
- B-1 in lieu voor tijdelijke werknemers Belgisch bedrijf 

 
In bepaalde omstandigheden kan er een B-1 in lieu visum worden gegeven waar men normaal een H-1B 
visum zou nodig hebben. Deze situatie is enkel van toepassing wanneer een Belgisch bedrijf tijdelijk één 
van zijn werknemers naar hun vestiging in de VS wil uitzenden. Dit om in de buitenlandse vestiging bij 
te dragen aan een specifiek project of contract.  
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een B-1 in lieu zijn de volgende: 

- het werk dat de werknemer zal uitvoeren moet van hetzelfde niveau zijn dan bij het H-1B visum, 
namelijk een gespecialiseerd beroep; 

- de werknemer moet permanent in dienst zijn en betaald worden door de werkgever buiten de 
VS; 

- de werknemer mag geen andere vergoedingen ontvangen dan die voortvloeien uit zijn werk voor 
de Amerikaanse vestiging; 

- de werknemer moet in het bezit zijn van een diploma gerelateerd aan het werk dat hij in de VS 
zal uitvoeren.  
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Met een B-1 in lieu is het initieel toegestaan om één jaar te werken in de VS. Nadien kan er steeds een 
verlening worden gevraagd van zes maanden. Het aanvraagproces voor dit visum neemt in normale 
omstandigheden slechts één tot twee weken in beslag. Er is wel meer ondersteunende documentatie nodig 
voor de aanvraag dan bij een normaal B-1 visum.  
 

- B-2 voor toerisme en medische behandeling 
 
Het B-2 visum is voor toeristen die langer dan drie maanden willen blijven. Ook als u medische 
behandelingen moet ondergaan in de VS kan u gebruik maken van dit visum. Het visum kan ook dienen 
voor partners van werknemers die met een B-2 visum of een ander non-immigrant visum in de VS 
verblijven. 
 

2.4.3 E-Visum 

Dit soort visums kan worden verstrekt aan mensen die willen ondernemen of investeren in de VS.  
E-visums zijn enkel beschikbaar voor landen die een handels- of investeringsverdrag hebben met de VS. 
België behoort tot de landen die beide van deze verdragen heeft. Het visum is initieel geldig voor twee 
jaar. Na deze twee jaar kan het visum terug verlengd worden met twee jaar. Dit kan u onbeperkt blijven 
doen, er staat namelijk geen limiet op het aantal keren dat het kan vernieuwd worden. Het is wel zo dat 
men zolang u het visum heeft de investeringen of de handel voldoende moet aanhouden.  
 
Voor handelaars kan er een E-1 visum aangevraagd worden, waar er voor investeerders een E-2 visum 
moet worden aangevraagd.  
 

- E-1 voor handelaars 
 
Indien u veel zaken doet of handel drijft met de VS kan u in aanmerking komen voor het verkrijgen van 
een E-1 visum. De handel kan zowel in goederen zijn of bestaan uit het leveren van diensten. Het is 
belangrijk dat de handel regelmatig en constant is. Het handelsverkeer moet al bestaan vooraleer u het 
visum aanvraagt.  
 
Een bijkomende voorwaarde die verbonden is aan het visum, is dat het bedrijf waarvoor de aanvrager 
werkt de Belgische nationaliteit heeft. Dit wil zeggen dat minstens 50% van het bedrijf eigendom moet 
zijn van personen die de Belgische nationaliteit bezitten. Bovendien moet minstens 50% van de totale 
internationale handel gebeuren tussen het bedrijf en de VS. 
 
Er kunnen twee soorten werknemers in aanmerking komen voor het visum. Enerzijds een essentiële 
werknemer die een toezichthoudende of leidinggevende functie uitoefent. Of anderzijds een werknemer 
die over zeer gespecialiseerde vaardigheden of kennis beschikt die van essentieel belang zijn voor de 
goede werking van het bedrijf.  
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- E-2 voor investeerders 
 
Een E-2 investor visum staat een persoon toe om in de Verenigde Staten te werken, gebaseerd op een 
investering die hij/zij zal doen in de VS. Officieel is er geen specifiek bedrag vastgelegd dat men moet 
investeren. Er moet volgens de voorwaarden een ‘aanzienlijke’ hoeveelheid aan kapitaal worden 
geïnvesteerd. Het moet voldoende zijn voor de goede werking van de onderneming waarin u investeert. 
Uit ervaring kan er worden meegegeven dat de investering toch minstens boven de 100.000 dollar moet 
liggen. Als men minder investeert, zal u geen visum toegekend krijgen.  
 
Het geld moet geïnvesteerd worden in een echte operationele onderneming. Ondernemingen die slechts 
op papier bestaan, komen niet in aanmerking. Door de investering moet u aanzienlijk meer inkomsten 
genereren of het moet een zodanige impact hebben op de economie in de VS. U moet eveneens kunnen 
aantonen dat u ten minste drie of vier personen te werk zal stellen. Dit alles moet u aantonen met 
documenten waarin een business plan, investeringsbedrag, soort kapitaal en een schatting van het aantal 
nieuwe jobs, gedetailleerd staat uitgelegd. 
Wat de aanvrager van het visum betreft, moet deze ofwel de belangrijkste eigenaar van het bedrijf zijn 
of een zeer essentiële werknemer die een leidinggevende functie heeft in het bedrijf. Gewone geschoolde 
of ongeschoolde werknemers komen niet in aanmerking.  
 
 

 
Praktisch – Contact 
 
Meer informatie over de E-visum kan u raadplegen via volgende websites: 

- https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors 
- https://travel.state.gov/content/visas/en/employment/treaty.html 
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2.4.4 O-Visum 

O-visums behoren tot een zeer uitzonderlijke categorie van visums. Dit type visum wordt enkel toegekend 
aan personen met buitengewone vaardigheden in de kunsten, wetenschappen, atletiek, onderwijs, het 
bedrijfsleven of de film en televisie-industrie. Een O-visum is initieel geldig voor drie jaar en kan verlengd 
worden. Een vereiste voor de verlenging is wel dat het nodig is om nog verder te werken aan hetzelfde 
project waarvoor men in eerste instantie naar de VS is gekomen. 
 

- O-1 voor personen met uitzonderlijke capaciteiten  

Om in aanmerking te komen voor een O-1 visum moet u kunnen aantonen dat u als aanvrager van het 
visum beschikt over een buitengewoon talent en hiervoor nationaal of internationaal erkend bent. U moet 
naar de VS komen om verder te werken in het veld waarvoor u de uitzonderlijke capaciteiten nodig heeft. 
Op vlak van wetenschap, atletiek, onderwijs en het bedrijfsleven moet u tot de selecte top behoren in uw 
vak.   
 
Indien u over uitzonderlijke capaciteiten in de kunsten beschikt, moet u zich hierin duidelijk onderscheiden 
van de massa. Een hoge geleverde prestatie binnen de kunstwereld is een vereiste. Het moet duidelijk zijn 
dat u over vaardigheden en erkenning beschikt die men gewoonlijk niet aantreft bij iemand in de 
kunstwereld.  
 
De bovenstaande werkvelden behoren tot de A-categorie van het visum (O-1A). Een categorie apart (O-1B) 
is ervoor diegene die buitengewone prestaties hebben geleverd in de film of televisie-industrie en hiervoor 
nationaal of internationaal erkend zijn. Een bekende acteur die gevraagd wordt om in de VS te komen 
acteren, kan dit doen aan de hand van dit visum.  
 
Om een voorbeeld te geven van een uitzonderlijk talent uit het bedrijfsleven is het ontwikkelen van een 
app. De app heeft wat bekendheid gekregen doordat er een artikel is verschenen in een magazine en 
iemand bekend heeft de app beoordeeld op YouTube, dan kan dit genoeg zijn om eventueel in aanmerking 
te komen om dit visum aan te vragen. U moet dan wel een Amerikaanse werkgever vinden die het product 
sponsoren.  
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- O-2 visum voor begeleidende/ondersteunend personeel  

Indien de houders van een O-1 visum ondersteunend personeel nodig hebben om hen te begeleiden, 
kunnen deze een O-2 visum aanvragen. De bijstand moet wel van dien aard zijn dat de ze een wezenlijk 
deel uitmaakt van de activiteiten of dat ze essentieel is voor de voltooiing van de productie. Dit wil zeggen 
dat de bijstand niet zomaar uitgevoerd zou kunnen worden door een Amerikaanse werknemer.  

 

- O-3 visum voor partners en kinderen  

Indien de houders van een O-1 of O-2 visum partners of ongehuwde kinderen onder de 21 jaar hebben, 
kunnen deze een O-3 visum aanvragen om mee naar de VS te komen. 

 

Praktisch – Contact 
 
Meer informatie over de O-visum kan u raadplegen via volgende website: 
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/o-1-visa-individuals-
extraordinary-ability-or-achievement 

2.4.5 L-Visum 

Dit visum kan worden gebruikt voor werknemers van een bedrijf dat een afdeling heeft in de VS. Men 
plaatst als het ware iemand op de payroll van het Amerikaanse dochterbedrijf. Het L-visum is 
hoofdzakelijk opgedeeld in twee categorieën: een categorie voor managers of leidinggevende en een 
categorie voor essentiële werknemers met gespecialiseerde vakkennis.  
 

- L-1A voor managers en leidinggevende  

Met een L-1A visum kan een buitenlands bedrijf een persoon met een functie als manager of een 

leidinggevende functie overplaatsen naar hun Amerikaanse afdeling. Een voorwaarde is wel dat de houder 

van het visum al minstens één jaar gedurende de laatste drie jaar voor het buitenlands bedrijf moet 

werken. Het is de Amerikaanse vestiging die het visum voor de werknemer moet aanvragen. Het visum is 

initieel drie jaar geldig en moet daarna jaarlijks verlengd worden. Er staat wel een beperking op het aantal 

verleningen, waardoor men uiteindelijk maximum zeven jaar in de VS mag verblijven met dit visum.  

 
Het visum kan ook worden gebruikt indien het buitenlands bedrijf een leidinggevende werknemer of 
manager naar de VS wil sturen om daar nog een nieuw kantoor op te starten. Er moet dan wel 
aangetoond worden dat de werkgever voldoende ruimte heeft in een eigendom dat hij bezit in de VS om 
het nieuwe kantoor in op te richten. De Amerikaanse vestiging moet al als rechtspersoon erkend en 
geregistreerd zijn om zaken te doen. Met andere woorden, de aanvrager moet een legaal adres hebben in 
de VS. In dit geval is het visum ook maar één jaar geldig, waarbij wel dezelfde verleningsmogelijkheden 
zijn.  
 

https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/o-1-visa-individuals-extraordinary-ability-or-achievement
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/o-1-visa-individuals-extraordinary-ability-or-achievement
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De toekenning van deze verleningen verloopt echter strenger. Zo moet u bijvoorbeeld kunnen aantonen 
dat uw kantoor wel groot genoeg is om uit te breiden naar meer werknemers. Het is namelijk een vereiste 
om na één jaar vijf tot zeven nieuwe werknemers aan te nemen. U moet ook verschillende documenten 
kunnen voorleggen zoals inkooporders, bankafschriften, financiële rapporten, loonlijsten, enz. Wanneer u 
deze niet kan voorleggen, zal het niet zo evident zijn om een verlenging te verkrijgen. 
 
Een voordeel aan het visum is dan weer dat u een social security number kan aanvragen. Op deze manier 
kan u eenvoudig iets huren, een bankrekening openen enz. Overigens is het bijna het enige visum waarbij 
de partner van de visumhouder gerechtmatigd is om ook te werken in de VS. Het visum geeft ook de 
mogelijkheid om later een Green Card aan te vragen.  
 

- L-1B voor essentiële werknemers 
 
De voorwaarden verbonden aan het L-1B zijn volledig gelijkaardig als die van het L-1A visum. Het enige 
verschil ligt bij de houder van het visum. In dit geval zijn het geen leidinggevende of managers die het 
visum kunnen aanvragen, maar werknemers met een gespecialiseerde kennis in het vak en die essentieel 
zijn voor de goede werking van het bedrijf.  
 

- L-2 voor partners en kinderen  
 
Partners en ongehuwde kinderen onder de 21 jaar van een L-1 visumhouder kunnen een aanvraag indienen 
voor een L-2 visum. Hiermee kunnen ze mee naar de VS komen en zijn de partners ook gerechtmatigd om 
te werken indien ze hiervoor een extra aanvraag indienen.  
 

Praktisch – Contact 
 
Meer informatie over de L-visum kan u raadplegen via volgende website: 
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/l-1a-intracompany-
transferee-executive-or-manager 
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/l-1b-intracompany-
transferee-specialized-knowledge 

 
  

https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/l-1a-intracompany-transferee-executive-or-manager
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/l-1a-intracompany-transferee-executive-or-manager
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/l-1b-intracompany-transferee-specialized-knowledge
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/l-1b-intracompany-transferee-specialized-knowledge
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2.4.6 J-Visum 

Om de uitwisseling van personen, kennis en vaardigheden te bevorderen, heeft men het J-1 visum 
ontworpen in het kader van het Exchange Visitor Program. Vooral voor Belgische studenten en pas 
afgestudeerden die in de VS gedurende een periode van maximaal achttien maanden ervaring willen 
opdoen, is dit een zeer interessant programma. Binnen het J-1 visum zijn er twee categorieën: interns en 
trainees.  
 

- J-1 voor Interns  
 
De eerste categorie zijn Interns of stagiairs of recent afgestudeerden.  De stage moet aanvangen binnen 
de twaalf maanden nadat men is afgestudeerd, anders komt men niet meer in aanmerking voor dit 
programma. Interns moeten tenminste achttien jaar of ouder zijn en vloeiend Engels spreken. Ze kunnen 
maximaal voor één jaar werken in de VS. De stageplaats waar ze gaan werken moet binnen de richting 
vallen waarin ze zijn afgestudeerd.  
 
Het is ook de stageplaats (host company) die het visum zal sponsoren. Het is echter niet legaal verplicht 
om 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 farmaceutica, financiën, consulting en High Tech.  
 

- J-1 voor trainees 
 
Trainees zijn de tweede categorie. Zij hebben al een jaar werkervaring buiten de VS nodig om zich te 
kwalificeren voor het visum. Bovendien moet aangetoond worden dat de opleidingsstage tot professionele 
groei leidt in het veld waarin ze zijn afgestudeerd. Trainees kunnen tot achttien maanden werken en 
verblijven in de VS.  Zij worden meestal tussen 35.000 en 100.000 USD betaald.  
 
Wat de host company betreft, moet deze al minstens twee jaar bestaan. Het zijn enkel Amerikaanse 
vennootschappen die host company kunnen zijn. Er moeten overigens ten minste twee Amerikaanse 
werknemers of greencard holders voor het bedrijf werken. Een laatste voorwaarde is dat het bedrijf moet 
kunnen aantonen dat zij voldoende middelen en tijd heeft om de interns of trainees te trainen of op te 
leiden.  
 
Een handige hulp bij het bekomen van een J- visum is the Belgian-American Chamber of Commerce of 
kortweg BelCham. Zij zijn een erkende sponsor voor dit programma en kunnen Vlaamse bedrijven helpen 
om jonge Belgen in de VS te werk te stellen. Belcham assisteert bij al het papierwerk voor de aanvraag 
van het J-visum. BelCham heeft overigens 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 eenvoudig en snel. 
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Praktisch - Contacten 
 
Voor meer informatie over het J-1 visum kan u altijd terecht op de website van BelCham of 
rechtstreeks contact met hen opnemen:  
https://www.belcham.org/  
FAQ: https://www.belcham.org/faqs/#1469037929605-81cc7f18-3f2d  
 
Belcham New York 
1177 Avenue of the Americas, 7th floor 
New York, NY 10036 
infoNY@belcham.org 
+1 (212) 541-0771 
 
Belcham San Francisco 
620 Davis Street 
San Francisco, CA 94111 
infoSF@belcham.org 
+1 (212) 541-0771 

 
  

https://www.belcham.org/
https://www.belcham.org/faqs/#1469037929605-81cc7f18-3f2d
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2.5 SAMENVATTING VISUMS VOOR ONDERNEMINGEN 

De meest gebruikelijke visums voor ondernemers worden in onderstaand schema overzichtelijk 
weergegeven. Het EB-5 en EB-2 visum behoren tot de immigrant visums en garanderen dus een permanent 
verblijf. De andere opties in het schema behoren tot de non-immigrant visums en gelden slechts voor een 
tijdelijke periode.  

 
Bron: Anna Vital: http://fundersandfounders.com/coming-to-america-for-entrepreneurs-infographic/  

http://fundersandfounders.com/coming-to-america-for-entrepreneurs-infographic/
http://i0.wp.com/fundersandfounders.com/wp-content/uploads/2012/12/coming-to-america-visas-infographic.png
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3. AANVRAAGPROCEDURE VOOR EEN NON-IMMIGRANT VISA 

Indien u niet in aanmerking komt voor het Visa Waiver Program of uw ESTA-aanvraag wordt geweigerd, 
dan dient u een aanvraag voor een non-immigrant visum in te dienen. Deze aanvraag moet tenminste 
drie maanden voor de gewenste vertrekdatum worden ingediend. Anders kan er niet gegarandeerd 
worden dat het visum op tijd goedgekeurd zal zijn. Er is natuurlijk altijd wel een spoedprocedure, maar 
tijdig aanvragen wordt zeker aangeraden.  
 
Om een non-immigrant visum aan te vragen, moet u de volgende stappen doorlopen: 
 
Allereerst moet er worden uitgemaakt voor welk categorie visum u in aanmerking komt. Onderzoek goed 
of eraan al de gestelde voorwaarden voldaan wordt. Indien u niet binnen de categorie past, zal het visum 
sowieso meteen geweigerd worden. Hier dient dus voldoende tijd aan besteedt te worden. Extra 
informatie over de categorieën kan u hier nog eens nalezen: 
https://travel.state.gov/content/visas/en/general/all-visa-categories.html  
 
Na het bepalen van de categorie, moet het online aanvraagformulier worden ingevuld. Het formulier dat 
hier moet worden ingevuld is ‘DS-160 online nonimmigrant visa application’. Dit kan enkel via de officiële 
site van de U.S. Department of State: https://ceac.state.gov/CEAC/  
Lees zeker de ‘list of documents and information you will need’ en ‘how to complete the application’ 
vooraleer u aan het aanvraagproces begint. Als u deze informatie hebt doorgenomen, kan u aan de slag. 
U dient de locatie te kiezen van waar u het visum aanvraagt (in dit geval: Belgium, Brussels) en de 
beveiligingscode in te geven. U kan bij deze stap ook al een foto uploaden die u later in het proces zal 
nodig hebben.  
 
Heeft u alle documenten bij de hand en de info goed gelezen, dan kan u de aanvraag starten ‘Start an 
application.’ Indien u gedurende langer dan 20 minuten stopt met het werken aan de aanvraag, zal de 
sessie verlopen en dient u opnieuw te beginnen.  U kan eventueel wel met uw application ID-nummer de 
aanvraag terug opvragen of de aanvraag op uw computer opslagen. Let hier dus voor op.  
 

https://travel.state.gov/content/visas/en/general/all-visa-categories.html
https://ceac.state.gov/CEAC/
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- Na het voltooien van de DS-160 application, moet er een afspraak worden gemaakt met de 

Consulaire afdeling van de U.S. Embassy in Brussel. Dit kan enkel via de volgende officiële website: 
https://ais.usvisa-info.com/en-be/niv.  

https://ais.usvisa-info.com/en-be/niv
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- Om een afspraak te maken, dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 

 
▪ Duidt aan dat u het online application formulier DS-160 reeds hebt ingevuld en u een afspraak 

wil maken om een visum aan te vragen.  
▪ Hierna wordt er gevraagd om het DS-160 Confirmation Number in te geven.  
▪ Vul het ‘courier’ document in voor de bezorging van uw visum na goedkeuring. 
▪ Betaal de aanvraagkosten voor het non-immigrant visum. 
▪ Plan een afspraak in met de consulaire afdeling van de U.S. Embassy. 

 
Hierna dient u enkel nog de afspraak bij te wonen en het interview te doorlopen. Wees goed voorbereid 
voor dit interview want ze kunnen in deze fase ook nog steeds de aanvraag weigeren. Wees op tijd voor 
de afspraak en reken er genoeg tijd voor in. De wachttijden kunnen behoorlijk lang zijn. Hierna kan u 
enkel afwachten en de status van de visumaanvraag via de website raadplegen. Bij goedkeuring wordt 
het visum ofwel opgestuurd of u dient het persoonlijk te gaan ophalen bij de ambassade.  
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Praktisch - Contacten 
Meer informatie over alle soorten visa en het aanvraagproces kan u bekomen via de 
Ambassade van de Verenigde Staten. 
 

U.S. EMBASSY 

Regentlaan 27 
B-1000 Brussels 
T: +32 2 811 40 00 
F: (32-2) 811-4500 
E: Brusselsvisa@state.gov 
 
Vanwege het groot aantal inkomende emails, kan het iets langer duren vooraleer u 
antwoord krijgt. Openingsuren: maandag tot vrijdag (8u30 – 11u30) 
Gesloten op Amerikaanse en Belgische feestdagen 
http://belgium.usembassy.gov 
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4. PRAKTISCHE CONTACTEN 

Hieronder vindt u een overzicht van enkele advocaten en consultants die gespecialiseerd zijn in 
immigratierecht. Zij hebben al meermaals hun diensten ter beschikking gesteld aan Vlaamse bedrijven. Zij 
kunnen u dus zeker de nodige bijstand verlenen in het visumproces.  
 

Praktisch  
Indien u bijstand wenst voor de aanvraag van een visum, dan kan u ook steeds terecht bij een 
gespecialiseerde dienstverlener. Vele bedrijven doen beroep op een advocaat om een dossier in te 
leiden:  
 
Law Offices of Fiona A. Brook 
Ms. Fiona Brook 
15303 Ventura Blvd., Suite 1400 
Sherman Oaks, CA 91403 
Tel: (818) 205-0133 
Email: Fiona@brooklaw.com 
www.brooklaw.com 
 
Mitchell Silberberg & Knupp LLP 
Mr. John Exner 
11377 West Olympic Boulevard,  
Los Angeles, CA 90064   
Tel: (310) 312-3246  
Email: jee@msk.com  
www.msk.com 
John Exner is an experienced immigration attorney, with a practice dedicated primarily to the 
representation of businesses and individual clients in a variety of employment-based and family-
based immigration matters. He has represented foreign nationals and employers in a wide range of 
immigration matters. 
 
Shaub & Williams LLP 
Ms. Leslie Williams 
12121 Wilshire Blvd. #205 
Los Angeles, CA. 90025 
Tel: (310) 826-6678 
Email: lwilliams@sw-law.com 
www.sw-law.com 
Skype video at Leslie.Williams 9 
Leslie Williams is an attorney with extensive European experience.  She has worked with several 
Belgian firms while in both the US and Europe and she is a partner with a law firm that has a niche 

mailto:Fiona@brooklaw.com
http://www.brooklaw.com/
mailto:jee@msk.com
http://www.msk.com/
mailto:lwilliams@sw-law.com
http://www.sw-law.com/
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practice working with international firms.  Her company can handle both the corporate formation 
and the visa matters.  
 
 
Fredricks & von der Horst 
Mr. Dennis Fredricks (Amerikaan) 
Attorneys at Law 
12121 Wilshire Boulevard, Suite 900 
Los Angeles, California 90025-1176 
Tel: (310) 820-3600 
Email: FV@fredrickslaw.com 
http://www.fredrickslaw.com 
Specialized in international business law & immigration law.  
 
Sidley Austin LLP 
Ms. Jennifer Zargarof 
555 West Fifth Street 
Los Angeles, CA 90013 
Tel: (213) 896-6058 
Email: jzargarof@sidley.com  
www.sidley.com  
This company can handle both the corporate formation and the visa matters.  
 
Burr & Forman LLP 
Mr. Anton Mertens – Immigration lawyer 
171 17th Street, NW, Suite 1100 
Atlanta, GA 30363 
Tel: (404) 685-4267 
Email: amertens@burr.com 
http://www.burr.com/attorney/anton-f-mertens/ 
Anton Mertens is a Partner in the firm’s Labor and Employment Practice Group with a focus on 
immigration law. Anton’s concentration consists of business immigration matters for investors, 
managers, executives and technical personnel. Anton is fluent in Dutch and French and is admitted 
to practice law in Georgia. 
 
Conte Law firm 
Ms. Nabela Conte – founding attorney  
Tel: (917) 561-3227 
Email: nabela.conte@conte-lawfirm.com 
http://www.conte-lawfirm.com/?post_type=attorneys&p=180 

mailto:FV@fredrickslaw.com
http://www.fredrickslaw.com/
mailto:zargarof@sidley.com
http://www.sidley.com/
mailto:amertens@burr.com
http://www.burr.com/attorney/anton-f-mertens/
mailto:nabela.conte@conte-lawfirm.com
http://www.conte-lawfirm.com/?post_type=attorneys&p=180
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Nabela Conte is a business and immigration attorney. Her practice focuses primarily in the areas of 
business visas and employment-based immigration. With a top law firm expertise, a governmental 
and a business background Nabela provides diverse legal services to startups and small businesses. 
 
Van Velzen CS 
Mr. Hans A. Van Velzen 
Mailing Address: 
PO box 30 
BE-2320 
Hoogstraten 
België 
Tel: +32 3 314 03 26 
E-mail: vvcs.be@vviworld.net 
www.vviworld.net 
Belgian firm specialized in the guidance of Dutch and Belgian companies in the U.S. 
 
Versali Consulting  
Ms. Raymonde Versali 
Tel: +32 475 816 326 
Email: raymonde@versali.consulting 
http://versali.consulting/home-EN 
After a long and international career within the world of diplomacy and international relations in 
vibrant Brussels where she worked as the Senior Visa Specialist at the United States Embassy, 
Raymonde Versali saw an opportunity to use her knowledge and the experience she acquired over 
several decades to start a new career in US visa consultation and cultural Go-Between. 
 
VisaVersa 
Hilde Cevaal, immigration specialist – owner VisaVersa  
Tel.: +31.78.751.84.50  
Email: hcevaal@visaversa.com  
www.visaversa.com  
Hilde Cevaal hebben we ontmoet op een seminarie van Vlamingen in de Wereld en is 
gespecialiseerd in het assisteren van Belgen en Nederlanders met het aanvragen van een visum 
voor de VS. 

 
  

mailto:vvcs.be@vviworld.net
http://www.vviworld.net/
mailto:raymonde@versali.consulting
http://versali.consulting/home-EN
mailto:hcevaal@visaversa.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/vlevla/Local%20Settings/Temp/notes87944B/www.visaversa.com
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5. GRAAG TOT UW DIENST 

Onze FIT-kantoren in de VS staan graag tot uw dienst om u zo goed mogelijk te helpen met al uw 
vragen. Aarzel dus zeker niet om contact op te nemen met een van onze kantoren. 
 

ATLANTA 
Flanders Investment & Trade  
c/o Consulate General of Belgium 
235 Peachtree Street NE, Suite 1730    
Atlanta, GA 30303 
United States of America 
T: +1 404 659 96 11 
E: atlanta@fitagency.com  
 
 
CHICAGO 
Flanders Investment & Trade Agency 
150 North Wacker Drive, Suite 2100 
Chicago, Illinois 60606 
United States of America 
T: +1 312 251 06 22 
E: chicago@fitagency.com  
 
LOS ANGELES 
Flanders Investment & Trade  
c/o Consulate General of Belgium 
6100, Wilshire Boulevard, Suite 1200 
Los Angeles, California 90048 
United States of America 
T: +1 323 857 08 42 
E: losangeles@fitagency.com  
 

NEW YORK 
Consulate General of Belgium - Flanders 
Investment & Trade 
The New York Times Building 
620 Eight Avenue, 44th floor 
New York, NY 10018 
United States of America 
T: +1 212 664 09 30 
E: newyork@fitagency.com  
 
HOUSTON 
Flanders Investment & Trade Agency 
720 Rusk Street. Ste. 200 
Houston, TX 77002 
United States of America 
T: +1 281 643 88 04 
E: houston@fitagency.com  
 
PALO ALTO 
Flanders Investment & Trade Agency 
1700 Sand Hill Road - Suite 301  
Palo Alto, CA 94305  
United States of America 
T: +1 650 288 69 69     
E: sanfrancisco@fitagency.com  

 

mailto:atlanta@fitagency.com
mailto:chicago@fitagency.com
mailto:losangeles@fitagency.com
mailto:newyork@fitagency.com
mailto:houston@fitagency.com
mailto:sanfrancisco@fitagency.com
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