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Betreft: Verzoekschrift 1251/2011, ingediend door Eric Catten (Britse nationaliteit), 
over problemen in verband met de aankoop van vastgoed op Cyprus

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener licht de problemen toe die hij en zijn echtgenote hebben ervaren, sinds ze in 2007 
een contract hebben ondertekend voor de aankoop van eigendom op Cyprus. Indiener meldt 
dat de verkoper informatie heeft achtergehouden over een lening die al met betrekking tot het 
object aangegaan was en dat het Cypriotische eigendomsrecht geen bescherming biedt voor 
burgers die het slachtoffer worden van gewetenloze projectontwikkelaars. Daarom verzoekt 
indiener het Europees Parlement de zaak te behandelen en na te gaan of het Cypriotische 
eigendomsrecht in overeenstemming is met de huidige Europese wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 oktober 2012

De Europese Commissie wil erop wijzen dat eigendomsrechten voor vastgoed onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen en geregeld worden door hun nationale contractenrecht.

De Commissie is goed op de hoogte van de problemen die kopers van vastgoed ondervinden 
als gevolg van het feit dat Cypriotische projectontwikkelaars en banken nalaten kopers te 
informeren over de aanwezigheid van reeds bestaande hypotheken op het vastgoed dat te koop 
wordt aangeboden, waarbij mogelijk de kwestie van naleving van de richtlijn inzake 
oneerlijke handelspraktijken aan de orde komt. In deze context wil de Commissie indiener 
graag verwijzen naar haar antwoord op verzoekschrift nr. 334/2011, dat dezelfde kwestie 
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opwerpt.

De Europese Commissie heeft reeds een aantal maatregelen genomen om de zaak aan te 
pakken. Volgend op een eerdere briefwisseling heeft de Europese Commissie in de herfst van 
2011 een brief gestuurd naar de Cypriotische autoriteiten waarin zij navraag deed naar de 
maatregelen die op nationaal niveau genomen waren om de gerapporteerde praktijken aan te 
pakken en te zorgen voor adequate bescherming van EU-consumenten.

In maart 2012 schreef de Europese Commissie een brief naar zowel de Britse als naar de 
Cypriotische autoriteiten waarin zij hen aanmoedigt om samen te werken via de verordening 
betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming1 die een Europees 
netwerk instelt van handhavingsinstanties en hen de macht geeft om dergelijke inbreuken op 
te sporen, te onderzoeken en te beëindigen.

Conclusie

De Europese Commissie moedigt indiener aan een daadwerkelijke klacht in te dienen bij het 
Office of Fair Trading (OFT), de Britse consumentenautoriteit, en bij de Britse Ombudsman 
voor financiële diensten. Met name het OFT kan, via het netwerk van samenwerking met 
betrekking tot consumentenbescherming, zijn Cypriotische tegenhanger formeel vragen om 
een onderzoek te starten en, mocht er een inbreuk gerapporteerd worden, hier een einde aan te 
maken. De contactgegevens van het OFT zijn als volgt:

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
Londen EC4Y 8JX
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Website: http://www.oft.gov.uk

De Europese Commissie is van plan om in de nabije toekomst een aanvullend verzoek om 
informatie naar de Cypriotische autoriteiten te sturen. Mocht de Commissie - aansluitend op 
eventuele aanvullende contacten - van mening zijn dat deze problematische situatie niet 
opgelost kan worden op nationaal niveau, dan kan zij verdere actie ondernemen, afhankelijk 
van het geval, om zo de gedupeerde burgers te beschermen en te zorgen voor naleving van 
EU-wetgeving.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat de Commissie deze herfst een verslag zal uitbrengen 
dat een overzicht biedt van de toepassing van de richtlijn over oneerlijke handelspraktijken 
met inbegrip van het gebied van onroerende zaken ten einde het functioneren van de richtlijn 
in het algemeen te beoordelen.

                                               
1  PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1.


