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Betreft: Verzoekschrift 1864/2009 van Rodoulla Achileos (Cypriotische nationaliteit) 
namens de "Association of Refugee and Displaced Mothers" (Vereniging van 
moeders die vluchteling of ontheemd zijn), over discriminatie van de kinderen van 
vrouwelijke vluchtelingen

Verzoekschrift 1653/2010 van Markella Isaia-Tsiakka (Cypriotische nationaliteit) 
namens de "Association of Refugee and Displaced Mothers" (Vereniging van 
moeders die vluchteling of ontheemd zijn), over discriminatie van de kinderen van 
vrouwelijke vluchtelingen

1. Samenvatting van verzoekschrift 1864/2009

Indienster wijst erop dat de Cypriotische autoriteiten aan de kinderen van vrouwelijke 
vluchtelingen niet de status van vluchteling verlenen, terwijl de kinderen van mannelijke 
vluchtelingen deze status automatisch verwerven. Indienster, die na de Turkse inval in 1974 
vanuit het noordelijke deel van Cyprus gevlucht is, beschouwt dit als discriminatie op grond 
van geslacht en zij verzoekt het Europees Parlement dan ook om maatregelen.

Samenvatting van verzoekschrift 1653/2010

Indienster wijst erop dat de Cypriotische autoriteiten aan de kinderen van vrouwelijke 
vluchtelingen niet de status van vluchteling verlenen, terwijl de kinderen van mannelijke 
vluchtelingen deze status automatisch verwerven. Indienster, die na de Turkse inval in 1974 
vanuit het noordelijke deel van Cyprus gevlucht is, beschouwt dit als discriminatie op grond 
van geslacht en zij verzoekt het Europees Parlement dan ook om maatregelen.

2. Ontvankelijkheid
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Verzoekschrift 1864/2009: Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2010. Verzoekschrift 
1653/2010: Ontvankelijk verklaard op 15 april 2011. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De Commissie zet zich in voor de bestrijding van alle vormen van discriminatie, zoals in de 
Verdragen wordt geëist. Gelijkheid van mannen en vrouwen is een grondbeginsel van de EU-
wetgeving en discriminatie op grond van geslacht is uitdrukkelijk verboden door het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie. Het Handvest is echter alleen van toepassing op 
de lidstaten als deze de unitaire wetgeving ten uitvoer leggen1.

De toepasbare EU-wetgeving inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen bestrijkt drie 
hoofdsectoren: sociale zekerheid, werkgelegenheid en beschikbaarheid van goederen en 
diensten2. Zij geldt zowel voor rechtstreekse als voor niet-rechtstreekse discriminatie. 
Overeenkomstig de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie dekt het begrip 
discriminatie ook associatieve discriminatie.

De Commissie beschikt niet over voldoende gegevens over de soort uitkeringen dat de 
kinderen van vrouwen met de status van ontheemden wordt onthouden, maar het valt niet uit 
te sluiten dat een aantal hiervan onder de EU-wetgeving valt (bijvoorbeeld als sprake is van 
socialezekerheidsuitkeringen). Er zijn dus aanvullende gegevens nodig om te beoordelen of 
de situatie waarnaar indienster verwijst strijdig is met de EU-wetgeving inzake gelijkheid van 
mannen en vrouwen.

De Commissie zal de republiek Cyprus om inlichtingen verzoeken.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 26 oktober 2011.

Verzoekschriften 1864/2009 en 1653/2010

De Commissie heeft de Cypriotische autoriteiten op 19 oktober 2010 een verzoek om 
informatie gestuurd. De Commissie heeft het antwoord ontvangen op 31 januari 2011 en de 
vertaling van dit antwoord was op 15 maart 2011 gereed. De van de Republiek Cyprus 
ontvangen documenten worden momenteel bestudeerd. De Commissie is ook bezig 
aanvullende informatie te analyseren die door indienster is toegestuurd.

Zodra de Commissie de beoordeling van het antwoord van de Cypriotische autoriteiten heeft 
voltooid, zal zij de verzoekschriften gedetailleerder beantwoorden.

                                               
1 Met name de artikelen 21, 23 en 51 van het EU-Handvest van de grondrechten, PB C 303/7, 14.12.2007, blz. 1.
2 Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid (PB L 6 van 
10.01.1979); richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (PB 
L 373 van 21.12.2004); richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de tenuitvoerlegging van het principe van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in arbeid en beroep (herschikking - PB L 204 van 26.07.2006).
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5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011.

Voor mensen die tijdens de Turkse invasie van 1974 door van het noorden van Cyprus naar 
het zuiden te vluchten ontheemd zijn geraakt, gelden bepaalde rechten die in de nationale 
wetgeving zijn opgenomen. In deze nationale instrumenten worden dergelijke personen 
"vluchtelingen" genoemd. Dit dient echter niet te worden verward met personen die een 
vluchtelingenstatus genieten onder het asielacquis van de EU; volgens internationaal recht 
worden deze personen beschouwd als "ontheemden".

Volgens het antwoord van de Cypriotische autoriteiten betreffende het huidige 
wetgevingskader in Cyprus, lijken de "wet op het toekennen van huisvesting aan ontheemden, 
slachtoffers en andere personen" en de "archiefwet bevolkingsgegevens" discriminerende 
bepalingen te bevatten. In deze wetten is namelijk expliciet vermeld dat aan de kinderen van 
ontheemde mannen de status van vluchteling mag worden verleend. De kinderen van 
ontheemde vrouwen die in het geheel niet worden genoemd, zijn de facto uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze wetten.

Op 3 juni 2010 heeft het Cypriotische Huis van Afgevaardigden twee wijzigingswetten 
aangenomen12, die de discriminerende bepalingen hebben opgeheven en de 
vluchtelingenstatus en het recht op huisvesting toekenden aan de kinderen van ontheemde 
moeders. Beide wetten zijn echter door de president van de Republiek van Cyprus voorgelegd 
aan het hooggerechtshof op grond van ongrondwettigheid, omdat deze wetten de nationale 
begroting onevenredig zouden belasten.

Het hooggerechtshof heeft op 1 februari 2011 uitspraak gedaan, waarbij de twee wetten zijn 
ingetrokken. De wijzigingsbepalingen in kwestie zijn ongrondwettig verklaard, omdat ze een 
kostenstijging in de Cypriotische jaarbegroting zouden veroorzaken die oorspronkelijk niet 
was gepland. Volgens het hooggerechtshof mag een "gewone" wet (in tegenstelling tot een 
begrotingswet) niet dergelijke ongeplande uitgaven voor de nationale begroting veroorzaken, 
niet nu en ook niet in de toekomst.

Het is belangrijk om op te merken dat deze uitspraak in overeenstemming is met de 
jurisprudentie van het hooggerechtshof over deze zaak. Voorafgaand aan bovengenoemde 
beslissing is een serie van drie rechtszaken3 inderdaad in beroep voorgelegd aan het 
hooggerechtshof, en zijn alle drie ingetrokken op grond van het feit dat het gerechtshof de 
toepassing van de bestaande wetten niet kan uitbreiden tot personen voor wie ze aanvankelijk 
niet waren bedoeld, aangezien dit het principe van de scheiding der machten zou schenden. 
Het argument dat de discriminerende maatregelen zowel ongrondwettig als strijdig met de 
door Cyprus ondertekende internationale verdragen waren, werd verworpen.

Als gevolg daarvan zijn de discriminerende bepalingen met betrekking tot de kinderen van 
                                               
1 Besluit dat de wet op het toekennen van huisvesting aan ontheemden, slachtoffers en andere 

personen amendeert (Νόμος που τροποποιεί τον περί παροχής στεγαστικής βοήθειας σε 
εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα πρόσωπα νόμο).

2 Besluit dat de archiefwet bevolkingsgegevens amendeert (Νόμος που τροποποιεί τον περί 
αρχείου πληθυσμό νόμο).
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ontheemde vrouwen nog altijd van kracht.

Hoewel de Commissie onderkent dat er duidelijk sprake is van een schending van het principe 
van non-discriminatie tussen mannen en vrouwen, vallen aangelegenheden in verband met het 
toekennen van sociale voorzieningen helaas niet onder het toepassingsgebied van de EU-
richtlijnen. 
Betreffende de EU-wetgeving ten aanzien van asiel en vluchtelingenstatus, gelden de 
Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de 
erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die 
anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming1

niet voor ontheemden die in de zin van het Verdrag van Genève niet worden erkend als 
"vluchtelingen". De Commissie is daarom ook op basis van dit instrument niet bevoegd om 
ten gunste van indienster in te grijpen.
In zulke gevallen is het alleen aan de lidstaat om te waarborgen dat wordt voldaan aan zijn 
verplichtingen met betrekking tot de grondrechten, overeenkomstig internationale 
overeenkomsten en zijn interne wetgeving. De Europese Commissie is daarom niet in staat 
om in dit geval in te grijpen.
Ten slotte moeten indieners zich ervan bewust zijn dat eenieder die vindt dat zijn/haar 
grondrechten op enigerlei wijze zijn geschonden, een klacht kan indienen bij het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa (Raad van Europa, 67075 
Strasbourg-Cedex, Frankrijk2). Daarbij moet echter worden opgemerkt dat het Hof alleen een 
zaak in behandeling kan nemen, nadat alle nationale rechtsmogelijkheden zijn uitgeput, wat in 
de onderhavige kwestie het geval schijnt te zijn.

                                               
1 PB C 30 van 30.9.2004, blz. 12–23.

2 http://www.echr.coe.int/ECHR.


