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Betreft : Verzoekschrift 0634/2012, ingediend door I.M.M. (Spaanse nationaliteit), 
over de schending van de dienstenrichtlijn met betrekking tot het uitoefenen 
van het beroep van rij-instructeur

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is in Spanje werkzaam als rij-instructeur. Hij legt uit dat hij zijn beroep als rij-
instructeur alleen kan uitoefenen via een arbeidsovereenkomst met een rijschool of door zijn 
eigen school op te richten (waarvoor hij theoretische cursussen moet aanbieden en dus 
kantoorruimte moet huren en leraren moet aanwerven). Indiener stelt daarentegen dat hij, 
overeenkomstig Richtlijn 2006/123/EG, namelijk de dienstenrichtlijn, als zelfstandige 
rijlessen zou moeten kunnen aanbieden zonder hiervoor een rijschool te hoeven oprichten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Indiener heeft in maart 2012 een klacht ingediend bij de Commissie die identiek is met dit 
verzoekschrift en betrekking had op de verenigbaarheid van de eis van een voorafgaande 
toestemming voor het openen van een rijschool in Spanje en de verenigbaarheid van de 
vergunning voor niet-betaalde opleidingsactiviteiten met de dienstenrichtlijn (richtlijn 
2006/123/EG).

In het kader van deze klacht heeft de Commissie zich in detail over de verenigbaarheid 
gebogen van het koninklijke decreet 369/2010, waarmee de krachtens koninklijk decreet 
1295/2003 goedgekeurde regelgeving voor privérijscholen werd gewijzigd, met de 
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dienstenrichtlijn. De met dit decreet doorgevoerde wijzigingen hadden tot doel de regelgeving 
in kwestie aan te passen aan wet 17/2009 van 23 november 2009 over de toegang tot 
dienstverleningsactiviteiten en aan de uitvoering van deze wet, door met name niet-
gerechtvaardigde beperkingen te schrappen.

Na analyse is de Commissie niet van mening dat de vereiste van een voorafgaande 
toestemming voor het openen van een rijschool overduidelijk onevenredig is. Bijgevolg heeft 
de Commissie in januari 2013 besloten om de behandeling van de zaak af te sluiten.

Het ministerieel besluit van 29 september 2012 inzake de opleidingsvergunning heeft op zijn 
beurt uitsluitend betrekking op niet-betaalde onderwijsactiviteiten. Aangezien deze 
vergunning geen verband houdt met een economische activiteit, heeft het geen zin de 
verenigbaarheid ervan met de dienstenrichtlijn te onderzoeken.

Conclusie
De Commissie heeft de argumenten van indiener al onderzocht in het kader van een klacht, 
die zij besloten heeft af te sluiten. Volgens de analyse van de Commissie is de opening van 
een inbreukprocedure tegen het Koninkrijk Spanje niet nodig en al evenmin gerechtvaardigd.


