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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

RICHTLIJN 96/71/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 16 december 1996

betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van
diensten

HET EUROPEES

PARLEMENT

EN

DE

RAAD VAN DE

EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2, en
artikel 66 ,

en onder leiding van een onderneming uitvoeren
van werkzaamheden, in het kader van een tussen

die onderneming en de ontvanger van de dienst
gesloten overeenkomst, hetzij in de vorm van het
ter beschikking stellen van werknemers voor de
uitvoering van een overheids- of particuliere
opdracht door een onderneming;

Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Co

mité ( 2 ),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag ( ? ),
( 1 ) Overwegende dat, uit hoofde van artikel 3 ,
onder c ), van het Verdrag, de afschaffing tussen de
Lid-Staten van hinderpalen voor het vrije verkeer
van personen en diensten een van de doelstellingen
van de Gemeenschap vormt;

( 2 ) Overwegende dat alle beperkingen voor het verrich
ten van diensten op grond van nationaliteit of
plaats van vestiging krachtens het Verdrag sinds het
einde van de overgangsperiode verboden zijn;
( 3 ) Overwegende dat de verwezenlijking van de interne
markt een dynamische omgeving biedt voor trans
nationale dienstverrichting, doordat steeds meer
ondernemingen ertoe worden aangezet werknemers
tijdelijk ter beschikking te stellen om werk te ver
richten op het grondgebied van een andere Lid
Staat dan de Staat waar deze werknemers gewoon
lijk werkzaam zijn;

( 4 ) Overwegende dat het verrichten van diensten
geschiedt hetzij in de vorm van het voor rekening
(') PB nr. C 225 van 30 . 8 . 1991 , blz. 6 , en
PB nr. C 187 van 9 . 7 . 1993 , blz . 5 .
( 2 ) PB nr. C 49 van 24 . 2 . 1992 , blz . 41 .
(') Advies van het Europees Parlement van 10 februari 1993 ( PB
nr . C 72 van 15 . 3 . 1993 , blz . 78 ), gemeenschappelijk
standpunt van de Raad van 3 juni 1996 ( PB nr . C 220 van
29 . 7. 1996 , blz . 1 ) en besluit van het Europees Parlement
van 18 september 1996 ( PB nr. C 320 van 28 . 10 . 1996 ,
blz . 73 ). Besluit van de Raad van 24 september 1996 .

( 5 ) Overwegende dat voor de bevordering van het
grensoverschrijdend verrichten van diensten eerlijke
mededinging alsook maatregelen die de eerbiediging
van de rechten van werknemers garanderen nood
zakelijk zijn ;
( 6 ) Overwegende dat de internationalisering van het
dienstverband problemen met zich meebrengt
inzake het recht dat van toepassing is op het
dienstverband en dat het in het belang van de
partijen is om de arbeidsvoorwaarden en -omstan
digheden vast te stellen die op het voorgenomen
dienstverband van toepassing zijn;
( 7 ) Overwegende dat het Verdrag van Rome van
19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is
op verbintenissen uit overeenkomst ( 4 ), dat is onder
tekend door twaalf Lid-Staten, op 1 april 1991 in
de meeste Lid-Staten van kracht is geworden;

( 8 ) Overwegende dat artikel 3 van dit Verdrag als
algemene regel de vrijheid van rechtskeuze door de
partijen vastlegt; dat de overeenkomst, bij gebreke
van een rechtskeuze, uit hoofde van artikel 6 , lid 2 ,
wordt beheerst door het recht van het land waar de

werknemer ter uitvoering van de overeenkomst
gewoonlijk zijn arbeid verricht, zelfs wanneer hij
tijdelijk in een ander land te werk is gesteld, of,
indien de werknemer zijn arbeid gewoonlijk niet in
een zelfde land verricht, door het recht van het land
waar zich de vestiging bevindt die hem in dienst
heeft genomen, tenzij uit het geheel der omstandig
heden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer
( 4 ) PB nr . L 266 van 9 . 10 . 1980, blz. 1 .
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met een ander land verbonden is, in welk geval het
recht van dat land toepasselijk is;

( 9 ) Overwegende dat uit hoofde van artikel 6 , lid 1 ,
van voornoemd Verdrag de rechtskeuze van de
partijen er niet toe kan leiden dat de werknemer de
bescherming verliest welke hij geniet op grond van
de dwingende bepalingen van het recht dat uit
hoofde van lid 2 , bij gebreke van een rechtskeuze
op hem van toepassing zou zijn;
( 10 ) Overwegende dat artikel 7 van voornoemd Verdrag
bepaalt dat, onder bepaalde voorwaarden, behalve
aan het toepasselijk verklaarde recht tegelijk gevolg
kan worden toegekend aan de dwingende bepalin
gen van het recht van een ander land, met name dat
van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de
werknemer tijdelijk te werk is gesteld;
( 11 ) Overwegende dat, overeenkomstig het in artikel 20
van genoemd Verdrag vervatte beginsel van voor
rang van het Gemeenschapsrecht, dit Verdrag de
toepassing onverlet laat van bepalingen die voor
bijzondere gebieden regels van internationaal pri
vaatrecht met betrekking tot verbintenissen uit
overeenkomst bevatten en die zijn of zullen worden
neergelegd in besluiten van de instellingen van de
Europese Gemeenschappen of in ter uitvoering van
deze besluiten geharmoniseerde nationale wetgevin
gen ;

( 12 ) Overwegende dat het Gemeenschapsrecht niet ver
hindert dat de Lid-Staten het toepassingsgebied van
hun wetgeving of de door de sociale partners geslo
ten collectieve arbeidsovereenkomsten uitbreiden

tot alle personen die, zelfs tijdelijk, op hun grond
gebied werkzaam zijn, ook al is de werkgever in een
andere Lid-Staat gevestigd; dat het Gemeenschaps
recht de Lid-Staten niet verbiedt de naleving van

deze bepalingen met passende middelen te waarbor
gen ;

( 13 ) Overwegende dat de wetgevingen van de Lid-Staten
moeten worden gecoördineerd, teneinde een kern
van dwingende bepalingen voor minimale bescher
ming vast te leggen, die in het ontvangende land in
acht moeten worden genomen door werkgevers die
werknemers ter beschikking stellen om tijdelijk
werk uit te voeren op het grondgebied van de
Lid-Staat waar de diensten worden verricht; dat een

dergelijke coördinatie alleen via communautaire
wetgeving tot stand kan worden gebracht;

( 14 ) Overwegende dat een „ harde kern" van duidelijk
omschreven beschermende bepalingen in acht moet
worden genomen door de dienstverrichter, ongeacht
de duur van de terbeschikkingstelling van de werk
nemer ;

( 15 ) Overwegende dat erin voorzien moet worden dat,
bij bepaalde welomschreven assemblage- of installa
tiewerkzaamheden inzake een geleverd goed, de
bepalingen inzake minimumlonen en het minimum
aantal betaalde vakantiedagen niet van toepassing
zijn;

( 16 ) Overwegende dat voorts de bepalingen inzake mini
mumlonen en het minimumaantal betaalde vakan
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tiedagen soepel moeten worden toegepast; dat,
wanneer de duur van de terbeschikkingstelling niet
meer dan één maand bedraagt, de Lid-Staten onder
bepaalde voorwaarden kunnen afwijken van de
bepalingen inzake minimumlonen , c.q . kunnen
voorzien in de mogelijkheid om via collectieve
arbeidsovereenkomsten van die bepalingen af te
wijken ; dat de Lid-Staten , wanneer het gaat om
werkzaamheden van geringe omvang, kunnen afwij
ken van de bepalingen inzake het minimumloon en
het minimumaantal betaalde vakantiedagen;

( 17 ) Overwegende dat de dwingende bepalingen inzake
minimale bescherming die in het ontvangende land
van kracht zijn, geen beletsel mogen zijn voor de
toepassing van arbeidsvoorwaarden en -omstandig
heden die gunstiger zijn voor de werknemers ;
( 18 ) Overwegende dat het beginsel dient te worden
nageleefd dat buiten de Europese Gemeenschap
gevestigde ondernemingen geen gunstiger behande
ling mogen krijgen dan op het grondgebied van een
Lid-Staat gevestigde ondernemingen ;

( 19 ) Overwegende dat deze richtlijn, onverminderd
andere bepalingen van het Gemeenschapsrecht, niet
de verplichting oplegt om het bestaan van uitzend
bureaus wettelijk te erkennen , noch afbreuk doet
aan de toepassing door de Lid-Staten van hun
wetgeving betreffende de beschikbaarstelling van
arbeidskrachten en uitzendbedrijven op bedrijven
die niet op hun grondgebied zijn gevestigd, maar
daar in het kader van een dienstverrichting werk
zaam zijn ;

( 20 ) Overwegende dat deze richtlijn zowel de door de
Gemeenschap met derde landen gesloten overeen
komsten als de wetgeving van de Lid-Staten met
betrekking tot de toegang tot hun grondgebied van
dienstverrichters uit derde landen onverlet laat; dat

deze richtlijn eveneens de nationale wetgevingen
met betrekking tot toelating, verblijf en toegang tot
de arbeidsmarkt van werknemers uit derde landen

onverlet laat;

( 21 ) Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr. 1408/71
van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de
toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op
loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen (') bepalingen vaststelt die
van toepassing zijn op het gebied van sociale-zeker
heidsuitkeringen en -bijdragen ;
( 22 ) Overwegende dat deze richtlijn geen afbreuk doet
aan het recht van de Lid-Staten om collectieve

maatregelen te nemen ter verdediging van de belan
gen van beroepsgroepen;
( 23 ) Overwegende dat de bevoegde instanties van de
Lid-Staten bij de toepassing van deze richtlijn moe
ten samenwerken; dat de Lid-Staten passende maat
regelen moeten nemen ingeval niet aan de bepalin
gen van deze richtlijn wordt voldaan;
(') PB nr . L 149 van 5 . 7 . 1971 , blz . 2 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening ( EG ) nr . 3096/95 ( PB nr . L 335
van 30 . 12 . 1995 , blz . 10 ).
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( 24 ) Overwegende dat de goede toepassing van deze
richtlijn dient te worden gegarandeerd en dat daar
toe in een nauwe samenwerking tussen de Commis
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werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op
het grondgebied van een Lid-Staat die niet de Staat is
waar die werknemer gewoonlijk werkt.

sie en de Lid-Staten moet worden voorzien;

( 25 ) Overwegende dat de Commissie uiterlijk vijf jaar na
de aanneming van deze richtlijn de toepassingsre
gels van deze richtlijn opnieuw moet bezien,
teneinde in voorkomend geval de nodige wijzigin
gen voor te stellen,
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Toepassingsgebied

1.
Deze richtlijn is van toepassing op in een Lid-Staat
gevestigde ondernemingen die in het kader van transna
tionale dienstverrichtingen, overeenkomstig lid 3 , werkne
mers ter beschikking stellen op het grondgebied van een
Lid-Staat .

2 . Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het
begrip „ werknemer" bepaald door het recht van de
Lid-Staat waar de werknemer ter beschikking is gesteld .

Artikel 3

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
1.
De Lid-Staten zien erop toe dat de in artikel 1 ,
lid 1 , bedoelde ondernemingen — ongeacht het recht dat
van toepassing is op het dienstverband — voor de op hun
grondgebied ter beschikking gestelde werknemers wat de
hierna genoemde aangelegenheden betreft, de arbeids
voorwaarden en -omstandigheden garanderen die, in de
Lid-Staat waar het werk wordt uitgevoerd, zijn vastge
legd :

— in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

2.
Deze richtlijn is niet van toepassing op het zeeva
rend personeel van koopvaardijondernemingen .

3.
Deze richtlijn is van toepassing voor zover de in
lid 1 bedoelde ondernemingen een van de volgende trans
nationale maatregelen nemen :

a ) een werknemer voor hun rekening en onder hun
leiding op het grondgebied van een Lid-Staat ter
beschikking stellen, in het kader van een overeen
komst tussen de onderneming van herkomst en de
ontvanger van de dienst die in deze Lid-Staat werk
zaam is, voor zover er gedurende de periode van
terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de
onderneming van herkomst en de werknemer bestaat,
of

b ) een werknemer op het grondgebied van een Lid-Staat
ter beschikking stellen van een vestiging of een tot
hetzelfde concern behorende onderneming, voor zover

er gedurende de periode van terbeschikkingstelling
een dienstverband tussen de onderneming van her
komst en de werknemer bestaat, of

c ) als uitzendbedrijf of als onderneming van herkomst,
een werknemer ter beschikking stellen van een ont

vangende onderneming die op het grondgebied van
een Lid-Staat gevestigd is of er werkzaamheden uit
voert, voor zover er gedurende de periode van terbe
schikkingstelling een dienstverband tussen het uit

en/of

— in collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrech

terlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn ver
klaard in de zin van lid 8 , voor zover deze betrekking
hebben op de in de bijlage genoemde activiteiten :
a ) maximale werk- en minimale rustperioden;

b ) minimumaantal betaalde vakantiedagen;
c ) minimumlonen, inclusief vergoedingen voor over
werk; dit punt is niet van toepassing op de aanvul
lende bedrijfspensioenregelingen;

d ) voorwaarden voor het ter beschikking stellen van
werknemers, inzonderheid door uitzendbedrijven;

e ) gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
f) beschermende maatregelen met betrekking tot de
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van
zwangere of pas bevallen vrouwen , kinderen en
jongeren;

g ) gelijke behandeling van mannen en vrouwen, als
mede andere bepalingen inzake niet-discriminatie .
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het begrip
„ minimumlonen" als bedoeld in de eerste alinea, tweede

zendbureau of de onderneming van herkomst en de

streepje , onder c ), bepaald door de nationale wetgeving
en/of praktijk van de Lid-Staat waar de werknemer ter

werknemer bestaat .

beschikking is gesteld .

4 . Ondernemingen die gevestigd zijn in een land dat
geen Lid-Staat is, mogen geen gunstiger behandeling
krijgen dan in een Lid-Staat gevestigde ondernemingen.
Artikel 2
Definitie

1 . Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder
„ ter beschikking gestelde werknemer" verstaan, iedere

2 . In het geval van werkzaamheden met het oog op de
initiële assemblage en/of de eerste installatie van een
goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een
overeenkomst voor de levering van goederen, noodzake
lijk zijn voor het in werking stellen van het geleverde
goed en uitgevoerd worden door gekwalificeerde en/of
gespecialiseerde werknemers van de leverende onderne
ming, is lid 1 , eerste alinea, tweede streepje , onder b ) en
c ), niet van toepassing, wanneer de duur van de terbe
schikkingstelling niet meer dan acht dagen bedraagt.
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ben voor alle gelijksoortige ondernemingen in het
betrokken geografische gebied en in de betrokken

De eerste alinea geldt niet voor de in de bijlage bedoelde
activiteiten in de bouwsector .

3.
De Lid-Staten kunnen, na raadpleging van de
sociale partners, overeenkomstig de in de onderscheiden
Lid-Staten geldende gebruiken en tradities, besluiten lid 1 ,
eerste alinea, tweede streepje, onder c ), niet toe te passen
in de in artikel 1 , lid 3 , onder a ) en b ), bedoelde gevallen,
wanneer de duur van de terbeschikkingstelling niet meer
dan één maand bedraagt.
4.

De Lid-Staten kunnen, overeenkomstig hun natio

nale wetgeving en/of praktijk, bepalen dat door middel
van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van lid 8 ,

voor een of meer bedrijfstakken kan worden afgeweken
van de bepalingen van lid 1 , eerste alinea , tweede
streepje, onder c ), in de in artikel 1 , lid 3 , onder a ) en b ),
bedoelde gevallen, alsmede van een besluit van de Lid
Staat in de zin van lid 3 , wanneer de duur van de
terbeschikkingstelling niet meer dan één maand be
draagt.
5.
De Lid-Staten kunnen voorzien in een afwijking van
lid 1 , eerste alinea, tweede streepje, onder b ) en c ), in de
in artikel 1 , lid 3 , onder a ) en b ), bedoelde gevallen,
wanneer de te verrichten werkzaamheden van geringe
omvang zijn .
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beroepsgroep of bedrijfstak
en/of

— de collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn
door de op nationaal niveau meest representatieve
organisaties van de sociale partners, en die op het
gehele nationale grondgebied worden toegepast,
mits de toepassing daarvan op de in artikel 1 , lid 1 ,
bedoelde ondernemingen wat de onder lid 1 , eerste
alinea, van dit artikel vermelde aangelegenheden betreft
een gelijke behandeling garandeert van die ondernemin
gen en de andere in deze alinea bedoelde ondernemingen
die zich in een soortgelijke situatie bevinden .

Er is sprake van gelijke behandeling in de zin van dit
artikel, wanneer de nationale ondernemingen die zich in
een soortgelijke situatie bevinden:
— op de plaats van de activiteit of in de betrokken
bedrijfstak ten aanzien van de in lid 1 , eerste alinea,
vermelde aangelegenheden onderworpen zijn aan
dezelfde verplichtingen als de ondernemingen die bij
de terbeschikkingstellingen zijn betrokken
en

De Lid-Staten die gebruik maken van de in de eerste
alinea geboden mogelijkheid, stellen de criteria vast waar

— met dezelfde gevolgen aan deze verplichtingen moeten
voldoen .

aan de te verrichten werkzaamheden moeten voldoen om

als werkzaamheden „ van geringe omvang" te worden
beschouwd .

6.
De duur van de terbeschikkingstelling wordt bere
kend over een referentieperiode van een jaar, aanvangend
met de terbeschikkingstelling.

Bij die berekening wordt de duur van een eventueel door
een te vervangen werknemer vervulde terbeschikkingstel
ling in aanmerking genomen .

7.

De leden 1 tot en met 6 vormen geen beletsel voor

de toepassing van arbeidsvoorwaarden en -omstandighe
den die gunstiger voor de werknemers zijn.
De toeslagen in verband met de terbeschikkingstelling
worden als een deel van het minimumloon beschouwd,

voor zover deze niet uitgekeerd worden als vergoeding
van daadwerkelijk in verband met de terbeschikkingstel
ling gemaakte onkosten, zoals reiskosten, verblijfkosten
en kosten voor voeding.
8.

Onder collectieve arbeidsovereenkomsten of scheids

9.
De Lid-Staten mogen bepalen dat de in artikel 1 ,
lid 1 , bedoelde ondernemingen werknemers in de zin van
artikel 1 , lid 3 , onder c ), dezelfde voorwaarden moeten
garanderen als die welke voor uitzendkrachten gelden in
de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de arbeid
wordt verricht .

10 .
Deze richtlijn belet niet dat de Lid-Staten, met
inachtneming van het Verdrag, op gelijke wijze aan de
nationale ondernemingen en aan de ondernemingen van
andere Staten arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
voorschrijven

— die betrekking hebben op andere aangelegenheden
dan bedoeld in lid 1 , eerste alinea, voor zover het gaat
om bepalingen van openbare orde,
— die zijn vastgesteld in collectieve arbeidsovereenkom
sten of scheidsrechterlijke uitspraken als bedoeld in
lid 8 , met betrekking tot andere dan de in de bijlage
genoemde activiteiten .

rechterlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn ver
klaard, worden verstaan de overeenkomsten of uitspra
ken die moeten worden nageleefd door alle ondernemin

Artikel 4

gen die tot de betrokken beroepsgroep of bedrijfstak

Samenwerking inzake informatie

behoren en onder het territoriale toepassingsgebied van
die overeenkomsten of uitspraken vallen .
Ontbreekt een stelsel voor het algemeen verbindend ver
klaren van collectieve arbeidsovereenkomsten of scheids

rechterlijke uitspraken als bedoeld in de eerste alinea , dan

1.
Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze
richtlijn wijzen de Lid-Staten, overeenkomstig de natio
nale wetgevingen en/of praktijken, een of meer verbin
dingsbureaus of een of meer bevoegde nationale instanties

kunnen de Lid-Staten besluiten zich te baseren op :

aan .

— de collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrech

2.

terlijke uitspraken die algemene rechtsgevolgen heb

De Lid-Staten zorgen ervoor dat samengewerkt

wordt tussen de overheidsinstanties die overeenkomstig
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de nationale wetgeving bevoegd zijn voor het toezicht op
de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden als bedoeld
in artikel 3 . Deze samenwerking bestaat vooral in het
beantwoorden van gemotiveerde verzoeken van die over
heidsinstanties om nadere inlichtingen over de transnatio
nale terbeschikkingstelling van werknemers, inclusief over
kennelijke gevallen van misbruik of vermoedelijke geval
len van onwettige transnationale activiteiten.

Nr . L 18/5

een rechtsvordering worden ingesteld in de Lid-Staat op
het grondgebied waarvan de werknemer ter beschikking
is ( was ) gesteld, onverminderd, in voorkomend geval, de
mogelijkheid om, conform de bestaande internationale
overeenkomsten inzake rechterlijke bevoegdheid, een
rechtsvordering in een andere Staat in te stellen.
Artikel 7

De Commissie en de in de eerste alinea bedoelde over

heidsinstanties werken nauw samen teneinde de proble
men die bij de toepassing van artikel 3 , lid 10, kunnen
rijzen, te onderzoeken .
De wederzijdse administratieve bijstand is kosteloos .

3.
de

Tenuitvoerlegging
De Lid-Staten stellen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen vast om uiterlijk op 16 december
1999 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Com
missie daarvan onverwijld in kennis .

Elke Lid-Staat neemt passende maatregelen, opdat
informatie

betreffende

de

in

artikel

3

bedoelde

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden algemeen toe
gankelijk is .
4.
Elke Lid-Staat geeft de andere Lid-Staten en de
Commissie kennis van de verbindingsbureaus en/of
bevoegde instanties als bedoeld in lid 1 .

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen vaststellen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de Lid-Staten .
Artikel 8

Artikel 5

Maatregelen
De Lid-Staten nemen adequate maatregelen ingeval niet

aan de bepalingen van deze richtlijn wordt voldaan .
Zij dragen er met name zorg voor dat de werknemers
en/of hun vertegenwoordigers over passende procedures
beschikken om de naleving van de verplichtingen uit
hoofde van deze richtlijn af te dwingen .

Artikel 6

Rechterlijke bevoegdheid

Om het recht op de in artikel 3 gegarandeerde arbeids
voorwaarden en -omstandigheden te doen gelden, kan

Heronderzoek door de Commissie

Uiterlijk op 16 december 2001 onderwerpt de Commissie
de wijze van toepassing van de richtlijn aan een nieuw
onderzoek, teneinde zo nodig aan de Raad de vereiste
wijzigingen voor te stellen .
Artikel 9

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 16 december 1996 .

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

K. HANSCH

I. YATES
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BIJLAGE

De in artikel 3 , lid 1 , tweede streepje, bedoelde activiteiten omvatten alle activiteiten in de bouwsector die
betrekking hebben op het oprichten, het herstellen, het onderhouden, het verbouwen of het slopen van
bouwwerken, en met name de volgende activiteiten :
1.

Graafwerkzaamheden

2 . Andere grondwerkzaamheden
3.

Bouw

4. Monteren en demonteren van prefab-elementen
5 . Inrichting of uitrusting
6 . Verbouwing
7.

Restauratie

8.

Herstelwerkzaamheden

9 . Ontmanteling

10 . Sloop
11 .

Groot onderhoud

12 .

Klein onderhoud — schilderwerk en schoonmaak

13 . Sanering.
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