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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 525/2009, ingediend door Warren Griffiths (Britse nationaliteit), 
gesteund door 210 medeondertekenaars, over de aankoop van vastgoed op Cyprus

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over het Cypriotische vastgoedrecht, op grond waarvan aannemers het 
recht hebben de eigendomsakte van een gebouw in bezit te houden. Hij beweert dat aannemers 
de akten als onderpand gebruiken voor hypotheken, en dat – als ze failliet gaan –de kopers hun 
eigendom kunnen kwijt raken. Daarom verzoekt hij het Europees Parlement hier een onderzoek
naar in te stellen en na te gaan of het Cypriotische vastgoedrecht in overeenstemming is met de 
bepalingen van het EU-Handvest van de grondrechten, en met name de artikelen 17 (recht op 
eigendom) en 38 (consumentenbescherming) daarvan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

De Commissie heeft een aanzienlijk aantal brieven en parlementaire vragen gekregen om 
aandacht te vragen voor wat een problematische situatie lijkt te zijn met betrekking tot de 
aankoop en overdracht van onroerend goed op Cyprus, en voor zaken zoals in dit verzoekschrift 
naar voren worden gebracht en die verwijzen naar “praktijken van ontwikkelaars die 
eigendomsakten van gebouwen achterhouden om hypotheken te verkrijgen op het land waarop 
deze zijn gebouwd”, en voor situaties waarin bij wanbetaling “de geldverstrekkende bank het 
recht heeft om het onroerend goed van de kopers te verkopen om schulden van de 
oorspronkelijke lener te dekken en de kopers hun huizen kwijt kunnen raken”.

Om te bepalen of deze situaties reden tot zorg geven in verband met de uitoefening van de 



PE430.514v01-00 2/2 CM\794575NL.doc

NL

fundamentele vrijheden zoals verwoord in het EG-Verdrag, met name in verband met het vrije 
kapitaalverkeer volgens artikel 56 van het Verdrag, heeft de Commissie op 9 februari 2009 en 5 
mei 2009 twee administratieve brieven aan de Cypriotische autoriteiten gestuurd, waarin zij 
verzoekt om gedetailleerde informatie over het wettelijke kader voor de aankoop en overdracht 
van onroerend goed op Cyprus en de daadwerkelijke toepassing door de regering en het kadaster 
met betrekking tot deze kwestie.

Er moet worden opgemerkt dat volgens artikel 295 van het EG-Verdrag, de bepalingen van het 
EG-Verdrag, inclusief artikel 56 van het EG-Verdrag, de regeling van het eigendomsrecht in de 
lidstaten onverlet laten. Na bestudering van de informatie die de Cypriotische autoriteiten hebben 
verschaft, kon de Commissie concluderen dat de betreffende situatie buiten het 
toepassingsgebied van artikel 56 van het EG-Verdrag valt, aangezien de invoering en toepassing 
van het wettelijke kader dat van toepassing is op de aankoop en overdracht van onroerend goed 
op Cyprus een regeling voor eigendomsrecht vormt zoals bedoeld in artikel 295 van het EG-
Verdrag. Daarbij hebben de Cypriotische autoriteiten de Commissie gewezen op wettelijke 
bepalingen die de koper van onroerend goed op Cyprus in voldoende mate wettelijke 
bescherming zouden moeten bieden. De Cypriotische autoriteiten erkennen het probleem van de 
vertraging bij de afgifte en overdracht van eigendomsakten en hebben toegezegd de wetgeving 
voor de afgifte van eigendomsakten te wijzigen om de procedures te versnellen.

Voor wat betreft de executie van het met hypotheek bezwaarde goed door de kapitaalverschaffer, 
heeft de kapitaalverschaffende bank, als de begunstigde van de hypotheek, het recht om een 
beroep te doen op het met hypotheek bezwaarde goed, zelfs als dit een nieuwe eigenaar heeft 
gekregen. In dit opzicht zou de toekomstige koper het nodige onderzoek moeten verrichten om er 
zeker van te zijn dat hij een onbezwaard goed koopt. Volgens de informatie waarover de 
Commissie beschikt, heeft een ieder op Cyprus, inclusief een toekomstige koper, toegang tot het 
kadaster om informatie op te vragen over een onroerende zaak.

De Commissie zal de situatie op Cyprus blijven volgen en met name de maatregelen die zijn 
genomen om de wetgeving voor de afgifte van eigendomsakten te wijzigen om de procedures te 
versnellen. De Commissie zal, indien nodig, optreden om de uitvoering van de respectieve 
toezeggingen te verzekeren.

De toepasselijkheid van de bepalingen van het Handvest van de grondrechten zou alleen kunnen 
worden overwogen wanneer lidstaten wetgeving van de Europese Unie toepassen. Aangezien de 
zaak van indiener niet binnen deze reikwijdte valt, is de vraag van toepasselijkheid van het 
Handvest niet aan de orde.

Conclusie

De Commissie is op basis van de beschikbare informatie van mening dat de kwestie de rechten 
van kopers met betrekking tot toegang tot de onroerendgoedmarkt niet op zodanige wijze schaadt
dat er inbreuk zou worden gemaakt op fundamentele vrijheden zoals omschreven in het EG-
Verdrag.

De toepasselijkheid van de bepalingen van het Handvest van de grondrechten is niet aan de orde 
bij zaken die buiten de bevoegdheid van de EU vallen.


