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Betreft: Verzoekschrift 0394/2007, ingediend door Peter Welz (Duitse nationaliteit), 
over het beleid van Svensk Kassaservice ten aanzien van de uitgifte van 
identiteitskaarten aan niet-Zweden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de nieuwe, strengere eisen die begin dit jaar zijn ingevoerd door Svensk 
Kassaservice, de grootste aanbieder van gelddiensten in Zweden, ten aanzien van de uitgifte 
aan niet-Zweden van de identiteitskaart die nodig is om van deze diensten gebruik te maken. 
Indiener, die permanent in Zweden verblijft en werkt, maakt bezwaar tegen de weigering van 
Svensk Kassaservice om zijn Duitse paspoort te erkennen als geldig identiteitsbewijs, als 
gevolg waarvan zijn verzoek – via zijn bank – om de verplichte identiteitskaart werd 
afgewezen, ondanks het feit dat hij al zeven jaar klant van de bank is. Hij voert aan dat dit in 
strijd is met de beginselen van de EU ten aanzien van discriminatie op basis van nationaliteit 
en verzoekt daarom het Europees Parlement in actie te komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indiener, met Duitse nationaliteit en woonachtig in Zweden, tekent bezwaar aan tegen het feit 
dat hij ertoe wordt verplicht een Zweedse identiteitskaart aan te vragen om gebruik te kunnen 
maken van de diensten van de Svensk Kassaservice AB en dat de Svensk Kassaservice AB 
weigert zijn geldige Duitse paspoort als identiteitsbewijs te erkennen.

Artikel 18 van het EG-Verdrag bepaalt dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op 
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het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de 
beperkingen en voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn 
vastgesteld. De respectieve beperkingen en voorwaarden zijn vervat in Richtlijn 2004/38/EG
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden.

Krachtens de richtlijn wordt aan burgers van de Unie die voornemens zijn langer dan drie 
maanden in een gastland te verblijven een verklaring van inschrijving afgegeven indien het 
gastland verlangt dat zij zich laten inschrijven bij de bevoegde autoriteiten. Deze verklaring
van inschrijving is slechts een bevestiging van het feit dat de houder is ingeschreven bij de 
bevoegde nationale autoriteiten van het gastland en dat hij het recht heeft om in het gastland 
te verblijven.

Het is niet de bedoeling dat de verklaring van inschrijving wordt gebruikt ter vervanging van 
de identiteitskaart of het identiteitsdocument. Indien burgers van de Unie wordt verzocht hun 
identiteit kenbaar te maken, hebben zij het recht om ofwel een geldige identiteitskaart ofwel 
een geldig paspoort over te leggen dat is afgegeven door de lidstaat waarvan zij de 
nationaliteit bezitten. Overeenkomstig artikel 4, lid 3, kunnen de lidstaten deze documenten 
slechts aan hun burgers verstrekken overeenkomstig hun nationale wetgeving.

De Commissie heeft in 2007 contact opgenomen met de Zweedse autoriteiten en heeft hun om 
commentaar verzocht. Het antwoord luidde dat er in Zweden thans verschillende soorten 
“identiteitskaarten” bestaan: rijbewijs, SIS-kaart en nationale identiteitskaart1. Bovendien zijn 
de Zweedse post - Posten AB - en de banken gemachtigd om aan hun gebruikers 
identiteitskaarten af te geven.

De Svensk Kassaservice AB (een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) is in 2002 
opgericht als dochtermaatschappij van Posten AB en verleent een beperkt aantal financiële 
diensten krachtens de wet inzake elementaire loketdiensten (Basic Counter Services Act). De
Svensk Kassaservice biedt om louter commerciële redenen ook nog andere diensten aan, 
waaronder het afgeven van identiteitskaarten. Sinds de Svensk Kassaservice heeft ontdekt dat 
bij een aantal aanvragen voor een identiteitskaart gebruik was gemaakt van een valse identiteit 
zijn er strengere regels van toepassing teneinde te waarborgen dat uitsluitend 
identiteitskaarten worden afgegeven aan echte aanvragers.

Aangezien het ten gevolge van deze nieuwe regels voor niet-Zweedse ingezetenen moeilijk 
werd om een dergelijke identiteitskaart aan te vragen hebben de Zweedse autoriteiten een 
studie over deze kwestie laten uitvoeren teneinde te onderzoeken wat de beste manier is om te 
garanderen dat niet-Zweedse ingezetenen een Zweedse identiteitskaart kunnen krijgen.

De studie werd in 2008 gepresenteerd en droeg tal van alternatieve oplossingen aan om het 
probleem te verhelpen. De Zweedse autoriteiten erkennen dat burgers van de Unie die in 
                                               
1 Nationale identiteitskaarten worden afgegeven door de Nationale Politieraad (National 

Police Board) en alleen Zweedse burgers komen hiervoor in aanmerking. SIS-kaarten 
kunnen worden afgegeven na overlegging van een verklaring van het 
certificeringsorgaan Det Norske Veritas Certifikation AB. Deze verklaring voorziet in 
het recht om een identiteitskaart af te geven aan personen die een rechtstreekse band 
hebben met de afgevende instantie, bijvoorbeeld via hun werk.
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Zweden wonen aanspraak moeten kunnen maken op een Zweeds SIS-gecertificeerd 
identiteits- of legitimatiebewijs voor dienstverrichtingen of een Zweeds rijbewijs. Daarom 
hebben zij een verordening1 aangenomen betreffende identiteitskaarten voor burgers die in 
Zweden verblijven. De verordening is op 1 juni 2009 in werking getreden. Alle ingezetenen 
kunnen deze identiteitskaart aanvragen.

                                               
1 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:284


