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Het Nederlands-Amerikaanse Vriendschapsverdrag

Het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika (Trb. 1956, 40) beoogt de handel tussen
de beide Partijen te vergemakkelijken.
Op grond van dit Verdrag en het bijbehorende Protocol mogen onderdanen van de
Verenigde Staten in Nederland verblijven:
a. teneinde handel te drijven tussen de grondgebieden van de twee Partijen en zich
bezig te houden met daarmee samenhangende of in verband staande werkzaamheden op handelsgebied;
b. teneinde de bedrijfsuitoefening van een onderneming waarin zij een aanzienlijk
kapitaal hebben belegd of waarin zij daadwerkelijk bezig zijn zulks te doen, te ontwikkeleri en te leiden;
c. als zij de echtgenoot of een minderjarig kind zijn van een persoon die op grond van
het Verdrag is toegelaten, als zij hem vergezellen of voor gezinshereniging nareizen.
Het begrip 'onderneming', zoals gehanteerd in het Verdrag, omvat niet de vrije
beroepsbeoefening.
Hieronder volgt een uitleg van het onder b voorkomende begrip 'aanzienlijk kapitaal'
ten aanzien van de verschillende mogelijke ondernemingsvormen.
Eenmanszaak: een zodanig kapitaal, dat de ondernemer zelfstandig het bedrijf kan
exploiteren. Dit dient per geval bekeken te worden, maar als minimum wordt f 10.000
aangehouden.
Vennootschap onderfirma: ten minste 25% van het firmakapitaal, met als minimum
f 10.000.
Vennootschap onder commandite: voor de beherende vennoot geldt hetzelfde als bij
een vennootschap onder firma. De stille vennoot oefent geen bedrijf uit en valt derhalve niet onder het bepaalde in het Verdrag.
Besloten vennootschap: ten minste 25% van het gestorte kapitaal. Het gestorte kapitaal
is in Nederland tenminste f 40.000, zodat het 'aanzienlijk kapitaal' tenminste f 10.000
zal beslaan.
Naamloze uennootschap: ten minste 25% van het gestorte kapitaal. Het gestorte kapitaal is in Nederland tenminste f 100.000, zodat het 'aanzienlijk kapitaal' tenminste
f 25.000 zal beslaan.
Andere ondarnemingsvormen: per geval bekijken.
Het dient hierbij te gaan om eigen kapitaal, niet om geleend geld.
Het 'aanzieiilijk' kapitaal dient op peil gehouden te worden; dit houdt in dat het kapitaal nooit lager mag zijn dan het voor de betreffende ondernemingsvorm geldende
minimum.
De vreemdeling dient ter staving van zijn aanvraag recente cijfers over te leggen die
zijn gecontroleerd door een daartoe bevoegde externe deskundige.
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De onderneming dient te zijn ingeschreven in het handelsregister met een omschrijving van het bedrijf of de bedrijven die in de onderneming worden uitgeoefend.
Indien een onderdaan van de Verenigde Staten van Amerika arbeid in loondienst
wenst te verrichten, dient de werkgever te beschikken over een tewerkstellingsvergunning (zie B1 1).
Ook overigens zijn de onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland
onderworpen aan de voor vreemdelingen in het algemeen geldende bepalingen van
de Vreemdelingenwet inzake toelating en verblijf en inzake de gronden waarop hun
verblijf of verder verblijf kan worden ontzegd.

Beperking
De vergunning tot verblijf wordt verleend onder de beperking: 'het verrichten van
werkzaamheden als zelfstandige.... (aanduiding van het beroep of bedrijfl'. Het verrichten van enige andere arbeid is niet toegestaan.
Bevoegdheid
De Minister van Justitie is bevoegd de vergunning tot verblijf te verlenen (art. 19,
tweede lid, W.
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