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Betreft: Verzoekschrift 0334/2011, ingediend door C.C. (Britse nationaliteit), over problemen in 
verband met de koop van onroerend goed op Cyprus

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beschrijft de problemen die zij en haar overleden echtgenoot hebben ondervonden 
nadat zij in 1991 een contract voor de koop van een appartement op Cyprus ondertekenden.
Indienster wijst erop dat de verkoper heeft achtergehouden dat hij niet voor honderd procent 
eigenaar is van de bouwgrond en dat het Cypriotische vastgoedrecht toestaat dat de 
projectontwikkelaars de eigendomsakten voor de huizen inhouden. Gezien de bepalingen in het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie betreffende het recht op eigendom en het 
recht op behoorlijk bestuur verzoekt indienster het Europees Parlement om de zaak te 
onderzoeken en te controleren of het Cypriotische vastgoedrecht in overeenstemming is met de 
besluiten van de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 november 2011.

De Commissie is goed op de hoogte van de problemen die kopers van onroerend goed 
ondervinden als gevolg van het feit dat Cypriotische projectontwikkelaars en banken nalaten 
kopers te informeren over het bestaan van reeds bestaande hypotheken op het onroerend goed dat 
te koop werd aangeboden.

Kwesties inzake eigendomsrechten voor vastgoed vallen eigenlijk onder de bevoegdheden van 
de lidstaten en worden gereguleerd door de nationale verbintenissenwetgeving van de lidstaten.



PE476.024v02-00 2/3 CM\911529NL.doc

NL

Toch is er EU-wetgeving die van toepassing zou kunnen zijn op de praktijken die indienster 
beschrijft.

Aan de ene kant wordt in Richtlijn 2005/29/EG1 betreffende oneerlijke handelspraktijken 
verhinderd dat handelaren misleidende en agressieve commerciële praktijken beoefenen. De 
Commissie beschouwt het ontbreken van precontractuele informatie voor kopers van onroerend 
goed over het bestaan van hypotheken van projectontwikkelaars op de Cypriotische te koop 
staande gebouwen als een facet dat beoordeeld kan worden in het licht van artikel 7 van deze 
richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken.

Zelfs vóór de inwerkingtreding van laatstgenoemde richtlijn op 12 december 2007 was 
misleidende reclame al verboden in de gehele EU als gevolg van de Richtlijn 84/450/EEG inzake 
misleidende reclame2.

Ook Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten3 eist 
dat contractuele bepalingen in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen moeten worden 
opgesteld en dat een bepaling in het contract die het evenwicht tussen de partijen verstoort ten 
nadele van de consument, als oneerlijk en derhalve als niet-bindend zal worden beschouwd.

De Commissie heeft al een aantal activiteiten ondernomen om deze kwestie op te lossen, 
voornamelijk voor transacties die uitgevoerd zijn na mei 2004, dat wil zeggen nadat Cyprus zich 
aansloot bij de EU. Nadat de Commissie deze kwestie bij de Cypriotische autoriteiten onder de 
aandacht had gebracht in februari en maart 2009, hebben de autoriteiten zich toegelegd op het 
versnellen van procedures voor het afgeven van eigendomsbewijzen en het verbeteren van de 
betreffende wetgeving.

Na het recentelijk vaststellen van de Wet op verkoop van onroerende zaken in april 2011 heeft 
de Commissie de Cypriotische autoriteiten om opheldering verzocht over de concrete gevolgen 
van deze wet voor de huidige situatie. Het antwoord van de Cypriotische autoriteiten is in juli 
ontvangen en wordt momenteel bestudeerd. Na die beoordeling zal de Commissie actie 
ondernemen om ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving wordt nageleefd, en dat Europese burgers 
en consumenten, waar van toepassing, worden beschermd.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

In oktober 2011 heeft de Europese Commissie, na voorafgaande briefwisselingen, een verzoek 
om informatie ingediend bij de Cypriotische autoriteiten over de op nationaal niveau genomen 
maatregelen om de gemelde problemen op het gebied van onroerend goed aan te pakken. In 
januari 2012 ontving zij een lijvig antwoord.

In maart 2012 schreef de Europese Commissie naar zowel de Britse als de Cypriotische 
autoriteiten om hen aan te moedigen samen te werken in het kader van de verordening 
betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming4. Met deze verordening 
is een Europees netwerk van handhavingsinstanties ingesteld en is aan hen de bevoegdheid 
                                               
1 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.
2 PB L 250 van 19.9.1984, blz. 17.
3 PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.
4   PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1.
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verleend om dergelijke inbreuken aan het licht te brengen, te onderzoeken en te beëindigen.

In de aan burgers toegezonden antwoorden moedigt de Europese Commissie eisers aan om een 
passende, bij voorkeur collectieve klacht in te dienen bij de Mededingingsautoriteit, de Britse 
consumenteninstantie en de Britse ombudsman voor financiële diensten. De 
Mededingingsautoriteit kan vooral, via het samenwerkingsnetwerk voor 
consumentenbescherming, zijn Cypriotische tegenhanger formeel vragen een onderzoek te 
starten en, in het geval een inbreuk wordt gemeld hier een einde aan te maken. 

De Europese Commissie heeft voor haar bilaterale contacten met Cyprus voort te zetten teneinde 
ervoor te zorgen dat de betrokken autoriteiten de problemen aanpakken.

Wanneer wordt bevestigd dat er geen echte bereidheid bestaat om deze problematische situatie 
op nationaal niveau op te lossen, voorziet de Europese Commissie het ondernemen van verdere 
actie, voor zover noodzakelijk, om de getroffen burgers te beschermen en de overeenstemming 
met de EU-wetgeving te waarborgen.


