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Inleiding 

"[...] er blijft slechts één praktische belemmering voor het vrije verkeer van EU-burgers en 

hun familieleden bestaan, de administratieve problemen die samenhangen met het verkrijgen 

van een persoonlijk nummer van de Zweedse belastingdienst, hetgeen een ernstig obstakel 

vormt in het dagelijks leven in de Zweedse maatschappij."1 

 

De ontvangen verzoekschriften hebben betrekking op een vermeende inbreuk op het vrij 

verkeer van EU-burgers en meer in het bijzonder op de bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 

familieleden. Concreet zijn de indieners niet geregistreerd in het Zweedse bevolkingsregister 

en hebben zij daarom geen persoonlijk identificatienummer (PIN) ontvangen, dat 

noodzakelijk is voor de toegang tot vele diensten die relevant zijn voor de dagelijkse 

activiteiten van burgers in Zweden. 

 

Enkele van de verzoekschriften zijn besproken tijdens de vergadering van de Commissie op 

14 juli 2015. Er werd besloten de verzoekschriften niet af te sluiten, in afwachting van 

verdere informatie van de Europese Commissie. Na deze vergadering heeft het EP nog drie 

verzoekschriften ontvangen over hetzelfde onderwerp. Zodra zij de nieuwe informatie van de 

Commissie had ontvangen (zie bijlage) heeft de Commissie verzoekschriften besloten een 

onderzoeksmissie naar Stockholm te organiseren.  

Naast de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn binnengekomen, heeft de 

Commissie veel klachten over hetzelfde onderwerp ontvangen van EU-onderdanen en 

behandelen Solvit en Uw Europa-Advies het onderwerp ook regelmatig. 

De diensten van de Commissie hebben een uitgebreide beoordeling uitgevoerd van de 

verenigbaarheid van het Zweedse bevolkingsregistratiesysteem met de EU-voorschriften 

inzake fundamentele vrijheden, en met name de artikelen 21, 22, 45, 49 en 56 VWEU en de 

relevante secundaire wetgeving, waaronder Richtlijn 2004/38/EG. De Commissie is in 

januari 2015 besprekingen met Zweden begonnen over de persoonlijke identificatienummers, 

waarna in oktober 2016 een EU-pilotprocedure is gestart. 

Leden van de delegatie hebben in herinnering gebracht dat het recht van EU-burgers en hun 

familieleden om zich vrij te bewegen en te vestigen in elk EU-land een van de vier 

fundamentele vrijheden is die zijn verankerd in de EU-verdragen en een essentiële 

voorwaarde voor de goede werking van de interne markt.  

De lidstaten moeten voorzien in praktische oplossingen om ervoor zorgen dat de 

                                                 
1Belemmeringen voor het recht van vrij verkeer en verblijf voor EU-burgers en hun gezinsleden: Landverslag 

voor Zweden, Europees Parlement, juni 2016, beschikbaar via: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf
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fundamentele rechten van EU-burgers geëerbiedigd worden en in dit kader is wederkerigheid 

tussen de lidstaten essentieel.  

 

Het Zweedse systeem voor persoonlijke identificatie 

Het persoonlijke identificatienummer (personnummer) is het Zweedse nationale 

identificatienummer, dat in 1947 is ingevoerd . De nummers worden verstrekt door de 

Zweedse belastingdienst (Skatteverket) als onderdeel van het bevolkingsregister 

(Folkbokföring).  

De koppeling tussen een persoon en het identiteitsnummer wordt in de eerste plaats tot stand 

gebracht door de burgerlijke stand en door middel van identiteitsdocumenten en in de tweede 

plaats door het grootschalige gebruik van het nummer bij contacten met de autoriteiten, 

scholen en universiteiten, bedrijven (banken, verzekeringsmaatschappijen, etc.).  

Staatsburgers en andere personen die in Zweden worden geboren, krijgen, kort nadat 

(normaliter) de ouders en het medisch personeel aangifte van de geboorde hebben gedaan, een 

identificatienummer toegekend. In uitzonderlijke gevallen kan het nummer later in het leven 

veranderd worden, meestal omdat de geboortedatum of de registratie van het geslacht van het 

kind foutief waren. Als een persoon later in het leven een volledige geslachtsaanpassende 

operatie ondergaat, wordt het serienummer veranderd om het aan te passen aan zijn of haar 

nieuwe fysieke geslacht (een verandering van het negende cijfer, dat betrekking heeft op het 

geslacht).  

Een persoon die verblijfsrecht geniet, mag zonder verblijfsvergunning in Zweden wonen. Het 

doel hiervan is het faciliteren van vrij verkeer binnen de EU. Het verblijfsrecht en de 

mogelijkheid om te worden opgenomen in het bevolkingsregister en om een persoonlijk 

identificatienummer (PIN) te verkrijgen, wordt geboden aan elke burger van de EER die aan 

één van de volgende voorwaarden voldoet: 

• de persoon werkt, verleent diensten of heeft een eigen bedrijf in Zweden; 

• de persoon staat ingeschreven als student bij een erkende Zweedse onderwijsinstelling 

en heeft een uitgebreide zorgverzekering; 

• de persoon beschikt over voldoende middelen om in zijn of haar levensonderhoud en 

dat van zijn of haar familie te voorzien, en over een zorgverzekering voor zichzelf en 

voor de familieleden die zich in Zweden zullen vestigen. 

Bovendien moet worden vastgesteld dat de werkzaamheden of studie naar verwachting 

minstens een jaar zullen duren. In sommige gevallen is het voor EU-burgers moeilijk dit te 

bewijzen.  

Een EU-burger die werk zoekt, kan wel het recht hebben in Zweden te verblijven, maar kan 

niet op grond hiervan worden opgenomen in het Zweedse bevolkingsregister. De reden 

hiervoor is dat een EU-burger in dit geval slechts het absolute recht heeft om zich voor een 

maximale periode van zes maanden in Zweden te vestigen. 
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Familieleden van EER-burgers met verblijfsrecht kunnen zelf verblijfsrecht hebben, en 

hebben in dat geval geen verblijfsvergunning nodig. 

In theorie bestaat er voor personen die minder dan een jaar in Zweden zullen verblijven en 

niet met een PIN in het Zweedse bevolkingsregister kunnen worden opgenomen een ander 

type identificatienummer: het coördinatienummer (samordningsnummer). Dit nummer wordt 

ook door de belastingdienst verstrekt, maar alleen op verzoek van een overheidsinstelling. Het 

wordt gebruikt voor het contact tussen een persoon en een dienst waarvoor anders het gebruik 

van een persoonlijk identiteitsnummer nodig zou zijn, bijvoorbeeld voor personen die hun 

hoofdverblijf minder dan een jaar in Zweden hebben of er helemaal niet verblijven maar die 

wel contact moeten hebben met de autoriteiten, bijvoorbeeld eigenaars van een zomerhuis, of 

voor Zweedse staatsburgers die nooit ingezetenen van Zweden zijn geweest. Vooral door de 

restrictieve bepaling van dit coördinatienummer doen zich echter praktische problemen voor.  

Personen die geen bekend Zweeds persoonlijk identificatie- of coördinatienummer hebben, 

maar wel gezondheidszorg nodig hebben, zoals buitenlandse toeristen, personen die buiten 

kennis zijn, pasgeboren kinderen die speciale zorg nodig hebben (gezonde pasgeboren 

kinderen worden in het medische dossier van hun moeder geregistreerd) en andere personen 

(bijvoorbeeld in geval van speciale privacybescherming zoals bij Hiv-tests) krijgen een 

reservenummer (reservnummer), dat tijdelijk is en alleen gebruikt wordt voor 

gezondheidszorg.  

De onderzoeksmissie bood de mogelijkheid om met de bevoegde Zweedse autoriteiten van 

gedachten te wisselen over de problemen waarmee sommige EU-burgers te maken hebben 

wat betreft hun recht op verblijf in Zweden, en over de mogelijkheden om het hierboven 

beschreven systeem te verbeteren teneinde het fundamentele recht op vrij verkeer van EU-

burgers in Zweden beter te eerbiedigen.  

Verzoekschriften en indieners 

Verzoekschrift nr. 1098/2010, ingediend door een Duits staatsburger, over discriminatie van 

EU-burgers door de Zweedse autoriteiten;  

1183/2010, ingediend door een Duits staatsburger over de noodzaak van een 

burgerservicenummer in Zweden; 

1289/2012, ingediend door een Britse indienster, over een schending van haar recht op vrij 

verkeer en verblijf in de EU; 

0902/2015, een Spaanse indiener, over de vereisten voor burgers van EU-lidstaten om in 

Zweden te verblijven 

0299/2016, ingediend door een Duitse indiener, over discriminatie van EU-burgers in Zweden 

in verband met de weigering van de autoriteiten om een persoonlijk identiteitsnummer te 

verstrekken;  

1323/2016 , ingediend door een Duitse indiener, over e-legitimatie in Zweden. 

De indieners zijn ofwel eigenaars van onroerend goed in Zweden, maar daar niet permanent 
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ingezetene, of zijn getrouwd met of partner van een Zweeds staatsburger. Zij kunnen geen 

persoonlijk identificatienummer verkrijgen en hebben daardoor geen toegang tot verscheidene 

diensten en kunnen niet volledig gebruikmaken van hun rechten als legaal verblijvenden.  

Beknopt verslag van de vergaderingen 

De onderzoeksmissie vond plaats op dinsdag 21 februari en duurde van 9.00 tot 17.00 uur. De 

missie was bedoeld om de leden van de delegatie van de PETI-onderzoeksmissie beter inzicht 

in de situatie te verschaffen door middel van raadpleging van de vertegenwoordigers van 

verschillende diensten van de Zweedse overheid, die allen openlijk hun ervaringen en 

standpunten deelden.  

 

I. Een kwestie van informatie.  

 

Zoals is vermeld in de inleiding, worden identificatienummers verstrekt door de Zweedse 

belastingdienst (Skatteverket), die deel uit maakt van het bevolkingsregister (Folkbokföring) 

en onder het Ministerie van Financiën valt.  

 

De delegatie heeft een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van het Ministerie van 

Financiën en vertegenwoordigers van de verschillende diensten van het Ministerie van 

Financiën die betrokken zijn bij de kwesties die in de verzoekschriften worden aangekaart. De 

eerste ontmoeting betrof een ontmoeting met mw. Maria Åhrling en dhr. Frank Walterson van 

het Ministerie, en met dhr. Håkan Nilsson en mw. Ingegerd Widell van de belastingdienst. De 

delegatieleden hebben ook een ontmoeting gehad met mw. Monika Johansson, adjunct-

directeur van de Divisie financiële instellingen, markten en banken, om meer specifiek de 

kwestie van toegang tot bankrekeningen in Zweden te bespreken.  

 

Het Zweedse systeem werkt goed voor de identificatie van permanent ingezetenen. Zolang 

een persoon aan de bovengenoemde criteria voldoet, ondervindt hij of zij geen moeilijkheden 

bij het verkrijgen van een nummer en heeft hij of zij vervolgens op gelijke voet met Zweedse 

staatsburgers toegang tot alle diensten. De grootste moeilijkheid blijft het bewijs van een 

verblijf van langer dan een jaar, en voor de personen die niet economisch actief zijn om te 

bewijzen dat zij in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien (overeenkomstig 

artikel 7, lid 1, onder b), van de richtlijn "[Heeft] iedere burger van de Unie het recht 

gedurende meer dan drie maanden op het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven 

[...] indien hij voor zichzelf en voor zijn familieleden over voldoende bestaansmiddelen 

beschikt om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste komen van het 

socialebijstandsstelsel van het gastland, en over een verzekering beschikt die de ziektekosten 

in het gastland volledig dekt").  

 

Wat betreft de identificatie van niet-permanent ingezetenen en niet-EU-burgers, werkt het 

systeem echter niet optimaal en moeten de procedure om coördinatienummers te verstrekken 

en de toepassing hiervan verbeterd worden. De toenemende mobiliteit van EU-burgers 

verklaart ten dele waarom het systeem tekortschiet.  

 

Wanneer een EU-burger niet wordt opgenomen in het register, betekent dit niet dat hij of zij 

niet in Zweden mag verblijven. Verblijfsrecht wordt niet bepaald door het bevolkingsregister. 

In de praktijk zal deze persoon echter geen toegang hebben tot een aantal diensten en zal hij 

of zij het verblijf in Zweden niet op dezelfde manier ervaren als elke andere Zweedse 
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staatsburger.  
  

Toen zij op de hoogte werden gesteld van enkele van de concrete problemen waarmee de 

indieners te maken hebben (bijvoorbeeld: het openen van een bankrekening, het verkrijgen 

van een mobiel telefoonnummer, het aanvragen van een lidmaatschap van een sportclub of 

bibliotheek...), maakten de autoriteiten duidelijk dat er geen specifieke wettelijke vereiste 

bestaat voor een persoonlijk identificatienummer om toegang te krijgen tot dit soort diensten. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat er aan beide zijden een gebrek aan informatie over de 

wettelijke bepalingen bestaat: zowel bij de EU-burgers als bij de Zweedse private actoren 

zoals banken en telefonieaanbieders. Dat het PIN in de praktijk nuttig is voor private actoren 

om een individu of klant te identificeren mag nooit worden aanvaard als een vereiste wanneer 

dergelijke wettelijke bepalingen niet bestaan, en aanbieders van diensten moeten ervan op de 

hoogte worden gesteld dat een ID-kaart moet volstaan voor de identificatie. De private 

actoren moeten ook beter geïnformeerd worden over het bestaan van het coördinatienummer, 

dat er een beetje anders uit ziet dan het PIN, en van de geldigheid daarvan. 

 

Er werd opgemerkt dat er geen specifieke sancties bestaan voor private actoren die 

onrechtmatig een persoonlijk identificatienummer verlangen als voorwaarde voor het gebruik 

van hun diensten.  

 

Er bestaat een duidelijke behoefte aan richtsnoeren voor burgers, overheidsinstanties en 

private actoren om hun samenwerking en zo de werking van het hele systeem te verbeteren, 

zodat het vrije verkeer van EU-burgers wordt bevorderd. De informatie over het 

coördinatienummer moet worden verbeterd, verhelderd en wijd worden verspreid, aangezien 

de iets andere samenstelling van het nummer ten opzichte van het PIN er verschillende malen 

toe heeft geleid dat de authenticiteit ervan in twijfel werd getrokken. 

 

Er is niet alleen betere informatie nodig over wanneer een "personnummer" is vereist, maar 

ook over het coördinatienummer en de middelen om beroep in te stellen wanneer 

onrechtmatig om een nummer wordt gevraagd of de registratie wordt vertraagd.  

 

Wat betreft de middelen om verhaal te halen wanneer EU-burgers worden geconfronteerd met 

een onrechtmatig verzoek, bestaan er verschillende mogelijkheden. In zulke gevallen moeten 

burgers toegang hebben tot de interne procedure van de desbetreffende private actor, zoals de 

afdelingen consumentenzaken van banken. De Zweedse consumentenombudsman is ook ter 

sprake gekomen als mogelijkheid, evenals de nationale raad voor consumentengeschillen 

(ARN)1. Er gaan gewoonlijk ongeveer zes maanden voorbij voordat er een uitspraak over een 

beroep wordt gedaan. Het is daarom noodzakelijk dat er snellere uitspraken worden gedaan 

voor kortetermijn- of niet permanent ingezetenen die geen PIN hebben.   
 

II. De toegang tot gezondheidszorg.  

 

De uitoefening van het recht van vrij verkeer is onmogelijk zonder dat 

                                                 
1 Een overheidsinstelling die ongeveer werkt als een rechtbank en die als hoofdtaak heeft 

geschillen tussen consumenten en bedrijfsexploitanten op te lossen nadat een beroep is 

ingediend door de consument. Voordat de klacht kan worden ingediend bij de ARN, moet de 

bedrijfsexploitant de klacht gedeeltelijk of in haar geheel hebben afgewezen (of helemaal niet hebben 

beantwoord). Het onderzoek van de ARN is gratis.  
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socialezekerheidsrechten van de burgers die van dit recht gebruikmaken, beschermd worden.  

 

De leden van de delegatie hebben ook een ontmoeting gehad met Malin Skäringer en 

Christina Janzon van het Ministerie van Volksgezondheid om de toegang tot de Zweedse 

gezondheidszorg in een Europese context te bespreken.  

 

Dankzij Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 

2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels heeft elke lidstaat zijn eigen 

socialezekerheidsstelsel op EU-niveau afgestemd op dat van de andere lidstaten 1. Het 

gezondheidszorgstelsel van Zweden is gebaseerd op inwonerschap, d.w.z. dat alle personen 

die in Zweden verblijven (geregistreerd zijn in het bevolkingsregister) toegang hebben tot 

dezelfde gezondheidszorg 2. In de praktijk heeft zich in Zweden een probleem voorgedaan bij 

het combineren van de bepalingen inzake het vrije verkeer en de verordening betreffende de 

coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.  

 

Wanneer een persoon niet in Zweden is geregistreerd, zou de mogelijkheid moeten bestaan 

om de Europese ziektekostenverzekeringskaart te gebruiken om van spoedeisende basiszorg 

gebruik te kunnen maken.  

 

Eén van de indieners beklaagde zich erover dat de Zweedse bevoegde autoriteiten zijn 

Europese ziektekostenverzekeringskaart niet hebben geaccepteerd.  

 

De Commissie heeft contact gehad met de Zweedse autoriteiten over de problemen waarop 

EU-burgers en hun familieleden stuiten wanneer zij toegang proberen te verkrijgen tot het 

openbare gezondheidszorgstelsel in Zweden voordat zij een PIN-nummer hebben ontvangen. 

De Commissie heeft over dit onderwerp in november 2012 een EU-pilotprocedure ten aanzien 

van Zweden ingesteld. Na gedetailleerde discussies en een dialoog over deze kwestie heeft 

Zweden uiteindelijk wijzigingen aangebracht in zijn nationale wetgeving, die op 1 februari 

2016 in werking zijn getreden. Een persoon op wie in overeenstemming met Verordening 

883/2004 de Zweedse wetgeving van toepassing is, kan sindsdien een certificaat verkrijgen 

dat toegang geeft tot dezelfde gezondheidszorg die wordt geboden aan personen die in 

Zweden geregistreerd zijn. Dit certificaat kan worden gebruikt tot de persoon een PIN-

nummer heeft verkregen.  

 

III. De verwerving van vastgoed 

 

De registratie van het eigendom van onroerend goed in Zweden wordt beheerd door de 

diensten van het kadaster (Lantmäteriet), onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie 

van Ondernemingen en Innovatie. De leden van de delegatie hebben een ontmoeting gehad 

met Magdalena Anderson, business developer binnen de autoriteit, en Roger Ekman, speciaal 

adviseur bij het Ministerie.  

 

Op het gebied van het verwerven en registreren van eigendom bestaan er wederom geen 

specifieke problemen wanneer je over een PIN-nummer beschikt. De verschillende informatie 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF  

2 Er dient te worden opgemerkt dat elke provincieraad, lokale autoriteit of gemeente verantwoordelijk is voor het 

beheer van en het stellen van de prioriteiten voor zijn of haar middelen voor de gezondheidszorg. Hierdoor kan 

variëren wat voor gezondheidszorg beschikbaar is. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:nl:PDF
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die nodig is om als nieuwe eigenaar geregistreerd te worden, is gemakkelijk verkrijgbaar. In 

het geval van een EU-burger vormt het niet hebben van een PIN geen beletsel om eigendom 

te verwerven, maar kunnen zich wel praktische problemen voordoen.  

 

Er werd op verschillende tekortkomingen van het huidige systeem gewezen, meer specifiek: 

de verschillende identificatienummers die op het gebied van onroerend goed bestaan (bijv. het 

districtnummer), en de problemen bij het achterhalen van het adres van de kopers wanneer zij 

nog geen PIN-nummer hebben (of wanneer zij niet uit een lidstaat van de Noordse Raad 

komen waarvoor er bepaalde regelingen gelden). 

 

Als mogelijke oplossing werd de instelling van een vereenvoudigd systeem genoemd, door 

middel van de coördinatie van de verschillende registers en de ontwikkeling van het 

coördinatienummer als een unieke referentie. Een betere persoonsregistratie van kopers zou 

zeker helpen om de kwaliteit van het registratiesysteem voor onroerend goed te verbeteren. 

De mogelijkheid een koppeling aan te brengen tussen de eigendomsverwerving van een 

onroerend goed en het verkrijgen van een coördinatienummer kan ook worden overwogen.  

 

Een van de grootste hindernissen voor de ontwikkeling van het coördinatienummer als middel 

om het systeem te vereenvoudigen, is dat het voor een individu onmogelijk is rechtstreeks een 

coördinatienummer aan te vragen. Dit verzoek moet door een overheidsinstelling worden 

gedaan.  

Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies  

Per Åsling en Jörgen Hellman, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de commissie 

belastingen van het Zweedse Parlement (Riksdag), hebben hun politieke bereidheid bevestigd 

om de kwesties die in de verzoekschriften aan de orde worden gesteld, op te lossen, evenals 

Ann-Marie Wallin en Olof Åkereén, die het secretariaat van de commissie 

vertegenwoordigden. Zij erkenden dat er behoefte bestaat aan een flexibeler en minder 

tijdrovend systeem.  

Tijdens zijn gedachtewisseling met de leden van de delegatie heeft Peter Gerlach, stafchef van 

het Ministerie van Financiën, bevestigd dat de Zweedse autoriteiten bereid zijn om 

vooruitgang te boeken bij de kwesties die in de verzoekschriften aan de orde worden gesteld 

en heef hij betreurd dat Europese burgers op problemen zijn gestuit bij de uitoefening van het 

recht op vrij verkeer binnen de EU.  

De nationale autoriteiten hebben erkend dat sommige EU-burgers in Zweden praktische 

problemen ondervinden en hebben het proces gestart om effectieve manieren te vinden voor 

de verbetering van het systeem.  

Ten eerste is er, zoals hierboven vermeld, behoefte aan betere informatie over de wettelijke 

bepalingen inzake het persoonlijk identificatienummer voor zowel de EU-burgers die zich 

verplaatsen als de Zweedse private actoren. . Private actoren moet worden meegedeeld dat het 

stelselmatig gebruikte PIN in veel gevallen niet wettelijk vereist is. De communicatie en 

coördinatie tussen de verschillende betrokken bestuurlijke diensten moeten ook verbeterd 
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worden, met name om de behandel- en wachttijd voor de uitgifte van identificatienummers te 

verkorten, die de afgelopen jaren is toegenomen.  

Er is ook geopperd dat de uitwisseling van beste praktijken met de lidstaten van de 

Noordse Raad zou kunnen bijdragen tot een oplossing. Aangezien de meeste lidstaten van de 

Noordse Raad een vergelijkbaar systeem van persoonlijke identificatienummers gebruiken, 

werd voorgesteld om in het kader van de Noordse Raad een gedachtewisseling op te starten 

teneinde vast te stellen hoe de andere staten erin slagen de kwesties waar Zweden mee te 

maken heeft, te vermijden.  

Ten slotte overweegt men de ontwikkeling van het coördinatienummer met een 

vereenvoudigde en snellere toegang als oplossing om op een efficiënte manier de 

belemmeringen te verminderen die tot nu toe zijn ondervonden door EU-burgers die niet 

permanent in Zweden wonen. Hiertoe buigen de autoriteiten zich over een mogelijke 

aanpassing van de wet waardoor meer individuen een coördinatienummer zouden kunnen 

krijgen van de belastingdienst. 

 

Meer in het algemeen zou, wat betreft de kwestie van persoonlijke identificatie, de toegang tot 

identificatienummers vergemakkelijkt kunnen worden door de tenuitvoerlegging vóór 

februari 2018 van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en 

vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt. Het hoofddoel van 

deze verordening is het oplossen van de kwestie van onvoldoende grensoverschrijdende 

interoperabiliteit van e-ID's, die het burgers en bedrijven tot nu toe heeft belemmerd volledig 

gebruik te maken van de digitale eengemaakte markt, en het bieden van een 

gemeenschappelijke rechtsgrond aan de lidstaten. Er is een samenwerkingsnetwerk opgezet 

als mechanisme voor de samenwerking tussen de lidstaten om de interoperabiliteit en 

veiligheid van hun e-ID-regelingen te garanderen. Het samenwerkingsnetwerk biedt een 

forum met regelmatige ontmoetingen waar lidstaten relevante informatie, ervaringen en goede 

praktijken kunnen uitwisselen. 

Aanbevelingen  

De Commissie verzoekschriften houdt rekening met alle bovenstaande overwegingen en 

erkent dat het vrije verkeer van EU-burgers een pijler van de EU is, en doet de volgende 

aanbevelingen aan de verantwoordelijke nationale autoriteiten en de Commissie: 

1. is verheugd dat de Zweedse autoriteiten tijdens de onderzoeksmissie de politieke 

bereidheid hebben getoond om oplossingen te zoeken voor de in de verzoekschriften aan de 

orde gestelde kwesties en dringt er bij de Zweedse autoriteiten op aan een intensievere 

dialoog met de Commissie aan te gaan; 

2. is verheugd over de wetswijzigingen die op 1 februari 2016 in werking zijn getreden en die 

de toegang van EU-burgers tot de Zweedse gezondheidszorg vergemakkelijken via een 

nationaal certificaat dat aan hen en hun familieleden verstrekt wordt voordat zij een PIN-

nummer ontvangen; 

3. dringt er bij de Zweedse autoriteiten op aan om, zonder verdere vertraging, concrete 

administratieve en wettelijke oplossingen voor te stellen en toe te passen voor de problemen 
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met betrekking tot het vrij verkeer die EU-burgers in hun verzoekschriften aan het Europees 

Parlement en hun klachten aan de Europese Commissie aan de orde hebben gesteld; 

4. moedigt de Zweedse autoriteiten aan om te volharden in hun streven naar een eenvoudiger 

en efficiënter systeem voor de uitgifte van identificatienummers zoals het coördinatienummer, 

met name voor kortetermijn- of niet permanent ingezetenen; 

5. benadrukt de noodzaak van een dialoog met de burgers, als een strategie om in de behoefte 

aan doeltreffende communicatie te voorzien, en spoort de Zweedse autoriteiten aan om de 

rechtstreekse middelen hiervoor te verbeteren;  

6. roept de Zweedse autoriteiten op zich in te zetten voor de verkorting van de wachttijd voor 

nieuwkomers om een identificatienummer te verkrijgen; 

7. dringt er bij de Zweedse autoriteiten op aan hun inspanningen te vergroten door zo spoedig 

mogelijk een voorlichtingscampagne op te zetten ten behoeve van de Zweedse burgers en 

private actoren die in contact komen met nieuwkomers; 

8. dringt er bij de Zweedse autoriteiten op aan om alle relevante informatie over de vraag wie 

een identificatienummer kan verkrijgen en hoe dit nummer kan worden verkregen te 

verhelderen en gemakkelijk toegankelijk te maken voor EU-burgers die naar Zweden 

verhuizen of er verblijven;  

9. beveelt aan de informatie te verbeteren die aan EU-burgers wordt verstrekt over manieren 

om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de beslissingen van private actoren die 

onrechtmatig een persoonlijk identificatienummer verlangen van EU-burgers; 

10. steunt het idee om individuen toe te staan zelf een coördinatienummer aan te vragen 

zonder tussenkomst van een overheidsinstantie teneinde meer individuen in staat te stellen 

zo'n nummer te verkrijgen;  

11. moedigt de Zweedse autoriteiten aan beste praktijken inzake identificatienummers uit te 

wisselen met de lidstaten van de Noordse Raad;  

12. vraagt de Commissie om de wettelijke en praktische verbeteringen inzake het Zweedse 

persoonlijke identificatiesysteem voor EU-burgers te blijven monitoren en de Commissie 

verzoekschriften op de hoogte te houden over de relevante ontwikkelingen met betrekking tot 

het vrije verkeer van EU-burgers; 

13. benadrukt het belang van de richtsnoeren die door de Commissie zijn uitgegeven inzake 

een verzekering die de ziektekosten1 volledig dekt en waarin het volgende te lezen valt: "Elke 

bij een particuliere of publieke instelling in het gastland of elders afgesloten verzekering moet 

in beginsel worden aanvaard, voor zover zij een volledige dekking biedt en geen belasting 

vormt voor de overheidsfinanciën van het gastland. Ter bescherming van de 

overheidsfinanciën moeten de lidstaten de omvang van de dekking van de 

ziektekostenverzekering beoordelen met inachtneming van de grenzen die het 

Gemeenschapsrecht stelt en overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel."  

 

                                                 
1 COM (2009) 313 
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14. is ingenomen met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 

Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van 

toepassing van Verordening (EG) nr. 883/20041;  

 

15. is ingenomen met de inwerkingtreding van Richtlijn 2014/92/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband 

met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere 

betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties, die erop is gericht de 

toegang te vereenvoudigen en die het uitoefenen van het grondrecht op vrij verkeer van EU-

burgers moet faciliteren;  

 

Bijlage 1: Samenvatting van de ontvangen verzoekschriften 

• Verzoekschrift nr. 1098/2010, ingediend door een Duitse indiener, over discriminatie 

van EU-burgers door de Zweedse autoriteiten 

Indiener is eigenaar van een stuk bos in Zweden, maar hij brengt per kalenderjaar slechts de 

helft van de tijd door in dit land. De autoriteiten kennen hem om die reden niet het 

gebruikelijke burgerservicenummer toe. Dit nummer is in Zweden absoluut noodzakelijk om 

officiële handelingen te kunnen verrichten, bijv. het openen van een bankrekening of het 

afsluiten van een telefoonabonnement. Het nummer is zelfs nodig om toegang te krijgen tot 

de webpagina van de bosbouwentiteit, hetgeen voor indiener heel belangrijk is. Indiener wijst 

erop dat hij aldus wordt beperkt in zijn vrijheid van verkeer en zijn zakelijk handelen. 

• Verzoekschrift nr. 1183/2010, ingediend door een Duitse indiener, over de noodzaak 

van een burgerservicenummer in Zweden 

Indiener beklaagt zich over het feit dat hij in Zweden, waar hij vastgoed bezit, geen 

burgerservicenummer kan krijgen. Zonder een burgerservicenummer kan hij geen 

bankrekening openen en geen abonnement afsluiten voor vaste of mobiele telefonie. 

• Verzoekschrift nr. 1289/2012, ingediend door een Britse indienster, over een 

schending van haar recht op vrij verkeer en verblijf in de EU 

Indienster is Brits staatsburger maar woont in Zweden en is getrouwd met een Zweeds 

staatsburger. Ze geeft aan dat het Zweedse belastingkantoor (Skatteverket) weigert haar te 

registreren, schijnbaar vanwege een administratieve fout. Hierdoor kan indienster zich niet 

aanmelden bij het Zweedse ziekenfonds (Försäkringskassan) en daarom kan ze ook geen 

Zweedse ziektekostenverzekering afsluiten. Indienster beschouwt dit als een schending van 

het recht van EU-onderdanen op vrij verkeer en verblijf in de Europese Unie (Richtlijn 

2004/38/EG). Ze heeft een aantal klachten ingediend, met name bij de Ombudsman en de 

Europese Commissie (ze geeft ook referentienummers van Solvit en CHAP op).  

• Verzoekschrift nr. 0902/2015, ingediend door een Spaanse indiener, over de vereisten 

voor burgers van EU-lidstaten om in Zweden te verblijven. 
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Indiener beklaagt zich erover dat de Zweedse autoriteiten een reeks vereisten opleggen – die 

hij in strijd met de EU-wetgeving acht – om een verblijfsvergunning in Zweden aan te vragen. 

Indiener, die in Zweden verblijft omdat hij een Zweedse partner heeft, heeft zijn in Spanje 

afgegeven Europese ziekteverzekeringskaart overgelegd aan de autoriteiten, die deze niet 

hebben aanvaard en in plaats daarvan een S1-formulier hebben geëist (dat van toepassing is 

op mensen die naar het werk in Zweden pendelen of op gepensioneerden). 

• Verzoekschrift nr. 0299/2016, ingediend door een Duitse indiener, over discriminatie 

van EU-burgers in Zweden in verband met de weigering van de autoriteiten om een 

persoonlijk identiteitsnummer te verstrekken 

Indiener is een Duits staatsburger en verklaart dat hij in Zweden wordt gediscrimineerd omdat 

hij geen Zweeds identiteitsnummer krijgt, ondanks het feit dat hij sinds 1997 vakantiehuizen 

bezit in dat land. In 2013 werd hem een permanente verblijfsvergunning verstrekt, maar hij 

kan nog steeds geen identiteitsnummer aanvragen. Daardoor kan hij geen prepaidkaart voor 

een mobiele telefoon kopen, heeft hij geen toegang tot bepaalde internetportalen van de 

Zweedse autoriteiten en Zweedse ondernemingen en kan hij zelfs geen post ontvangen. 

Indiener stelt dat hij als gevolg van deze vermeende discriminatie niet in staat was om gebruik 

te maken van de rechten verleend bij de Richtlijn betreffende de vergelijkbaarheid van de in 

verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere 

betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (2013/0139). Dit bleek 

toen hij probeerde een betaalrekening bij de FOREX Bank te openen en een aantal andere 

banken contacteerde, maar nul op zijn rekest kreeg omdat hij niet over een Zweeds 

identificatienummer of een Zweeds identiteitsbewijs beschikte. Hij is van mening dat de 

Zweedse overheid heeft verzuimd de Europese richtlijn om te zetten in nationaal recht. 

 Verzoekschrift nr. 1323/2016, ingediend door een Duitse indiener, over e-legitimatie 

in Zweden 

Indiener bezit onroerend goed in Zweden waarover hij belasting moet betalen. Tevens 

onderhoudt hij contacten met verschillende overheidsinstanties. Hij heeft echter geen Zweeds 

persoonlijk identificatienummer en kan om die reden geen e-legitimatie krijgen om online met 

de overheid te communiceren. Hij kan daarom geen gebruikmaken van een groot aantal 

diensten, zoals online toegang tot de Zweedse belastingautoriteiten, online bankieren, enz., en 

is van mening dat hij wordt gediscrimineerd.  

 


