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De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de 

nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale 

socialezekerheidsstelsels MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). 

Meer informatie over het MISSOC-netwerk is te vinden op: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=815. 

 

Deze gids geeft een algemeen overzicht van de regelingen op het gebied van de 

sociale zekerheid in de desbetreffende landen. Aanvullende informatie kan worden 

verkregen uit andere MISSOC-publicaties, die allemaal op bovengenoemde MISSOC-

webpagina te vinden zijn. U kunt ook contact opnemen met de bevoegde autoriteiten 

en instellingen die staan vermeld in de lijst van de bijlage bij deze gids. 

 

De Europese Commissie noch enige namens de Commissie handelende persoon 

aanvaardt welke aansprakelijkheid dan ook voor de wijze waarop de informatie in deze 

publicatie wordt gebruikt. 
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Hoofdstuk I: Inleiding, organisatie en financiering 

Inleiding 

Iedereen die betaald werk verricht op Cyprus, als werknemer dan wel als zelfstandige, 

valt verplicht onder het socialeverzekeringsstelsel. Er bestaat een vrijwillige 

verzekering voor personen die verzekerd willen blijven na een bepaalde 

voorgeschreven verplichte verzekeringsperiode of voor personen die in dienst van 

Cypriotische werkgevers in het buitenland werken. Het stelsel, waarvan de uitvoering 

in handen is van de Sociale Verzekeringsdienst, voorziet in de volgende uitkeringen: 

 ziekengeld, 

 zwangerschapsuitkering, 

 moederschapsuitkeringen, 

 uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, waaronder een tijdelijke 

arbeidsongeschiktheidsuitkering (ongevallenuitkering), invaliditeitsuitkering en een 

overlijdensuitkering, 

 invaliditeitspensioen, 

 werkloosheidsuitkeringen, 

 ouderdom, 

 weduwenpensioen, 

 wezenuitkering, 

 begrafenisuitkering, 

 huwelijksuitkering. 

 

Werknemers hebben recht op alle bovenstaande prestaties. Zelfstandigen hebben 

geen recht op de werkloosheidsuitkering en de uitkeringen die worden toegekend bij 

arbeidsongevallen en beroepsziekten. Vrijwillige premiebetalers die in het buitenland 

voor een Cypriotische werkgever werken, hebben geen recht op uitkeringen wegens 

arbeidsongevallen. Andere vrijwillige premiebetalers hebben geen recht op 

zwangerschaps-, ziekte- en werkloosheidsuitkeringen, invaliditeitspensioenen en 

uitkeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. 

 

Alle periodieke uitkeringen omvatten (in tegenstelling tot eenmalige uitkeringen): 

 een basisuitkering, die verhogingen kent voor personen ten laste en die is 

verbonden aan het verzekeringsplichtige loon van de verzekerde in de 

basisverzekering; 

 een aanvullende uitkering, die is verbonden aan het verzekeringsplichtige loon van 

de verzekerde in de aanvullende verzekering. 

 

Aan het sociale verzekeringsstelsel ligt het principe ten grondslag dat er geen rechten 

gecombineerd kunnen worden. Anders gezegd, indien iemand recht heeft op meer dan 

een prestatie over eenzelfde tijdvak, wordt het hoogste bedrag uitgekeerd. Deze regel 

is niet van toepassing wanneer een van de prestaties een weduwenpensioen is. 

  

De hoogte van het basispensioen wordt aan het begin van ieder jaar aangepast met 

het percentage waarmee het verzekeringsplichtige basisloon wordt verhoogd. De 

hoogte van de aanvullende pensioenen wordt aangepast op basis van de stijging van 

de kosten van levensonderhoud (vergelijking tussen de tweede semesters van de 

laatste twee jaar). 
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Bovendien stijgen de pensioenen jaarlijks in juli op basis van de stijging van de index 

van de kosten van levensonderhoud (vergelijking tussen het eerste semester van het 

jaar met dat van het tweede semester van het voorgaande jaar) indien deze stijging 

ten minste 1 % bedraagt. Deze verhoging wordt meegerekend wanneer de verhoging 

van de pensioenen aan het begin van het jaar moet worden bepaald. 

 

Uitkeringen worden betaald per cheque of per bankoverschrijving. 

 

Cheques moeten binnen drie maanden na de datum van uitgifte worden geïnd.  

Het sociale zekerheidsstelsel 

De Sociale Verzekeringsdienst is een overheidsorgaan onder toezicht van het 

Ministerie van Arbeid, dat is belast met het beheer van alle sociale verzekeringen. 

Deze dienst is verantwoordelijk voor: 

 

 de uitvoering van het regeringsbeleid op het gebied van de sociale verzekeringen 

middels specifieke stelsels en maatregelen; 

 het doen van voorstellen voor het regeringsbeleid om de sociale zekerheid te blijven 

verbeteren in antwoord op internationale ontwikkelingen en de sociaaleconomische 

omstandigheden op Cyprus; 

 het inventariseren van de sociaaleconomische behoeften waarin kan worden 

voorzien door maatregelen op het gebied van de sociale zekerheid, en  

 het permanent bestuderen en evalueren van de stelsels en maatregelen die door het 

ministerie worden ingevoerd om de gestelde doelen te bereiken. 

 

Het stelsel van sociale verzekeringen geldt voor iedereen die als werknemer of 

zelfstandige op Cyprus werkzaam is, voor opgeroepen dienstplichtigen en voor ieder 

ander die als vrijwillig verzekerde wordt beschouwd. 

 

Voor elke periode van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid wordt het inkomen 

gecrediteerd op basis van het verzekeringsplichtige loon van de verzekerde. Het 

verzekeringsplichtige loon wordt tevens gecrediteerd voor de periode van de datum 

van overlijden/arbeidsongeschiktheid tot de pensioengerechtigde leeftijd ten behoeve 

van de verhoging van het percentage weduwen- en/of invaliditeitspensioen. Bovendien 

wordt het verzekeringsplichtige loon tot aan het verzekeringsplichtige basisloon 

gecrediteerd gedurende perioden waarin onderwijs wordt gevolgd. 

 

Bovendien wordt men gecrediteerd tot aan het verzekeringsplichtige basisloon voor 

perioden waarin een kind wordt opgevoed, gedurende maximaal 156 weken, totdat 

het kind de 12-jarige leeftijd bereikt. Deze creditering wordt in aanmerking genomen 

bij de pensioenbetaling aan vrouwen. 

 

De sociale verzekeringen dekken de gevolgen van ziekte, zwangerschap, 

werkloosheid, invaliditeit, ouderdom en overlijden, bevatten een 

nabestaandendekking, en dekken alle risico’s in verband met arbeidsongevallen en 

beroepsziekten. 

 

Sinds 2003 wordt een speciale toelage verstrekt aan alle gepensioneerden ter 

verhoging van hun pensioen. Sinds 1 december 2009 zijn er geen nieuwe 

begunstigden toegelaten, aangezien de ‘Regeling ter ondersteuning van huishoudens 
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van gepensioneerden met een laag inkomen’ van de Dienst Uitkeringen en Toelagen 

volledig ten uitvoer is gelegd. 

 

Bovendien wordt een sociaal pensioen uitgekeerd aan iedereen die op Cyprus is 

gevestigd, de leeftijd van 65 jaar bereikt en voldoet aan bepaalde 

verblijfsvoorwaarden, mits hij geen recht heeft op een pensioen uit enige andere bron 

waarvan de hoogte uitstijgt boven dat van het sociale pensioen. Als het pensioen, of 

een soortgelijke uitkering die wordt ontvangen, lager is dan de hoogte van het sociale 

pensioen, kan de betrokkene het verschil tussen beide bedragen ontvangen. 

 

De bescherming tegen sociale risico’s wordt mede geboden via de districtskantoren, 

die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de ontvangst van aanvragen, de inning 

van premies en het uitvoeren van controles. Het hoofdkantoor van de Sociale 

Verzekeringsdienst treedt op als coördinator van de verschillende districtskantoren, 

met als belangrijkste verantwoordelijkheid de uitvoering van het sociaal beleid en de 

besluitvorming op dat gebied, alsmede de uitbetaling van uitkeringen en pensioenen. 

 

De Dienst Sociale Zekerheid is eveneens een overheidsorgaan onder toezicht van het 

ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid dat de sociale zekerheid bevordert. De 

Dienst Sociale Zekerheid is gericht op de aanpak van sociale risico’s en de bevordering 

van sociale samenhang binnen het algemene kader van het overheidsbeleid voor 

sociale en economische ontwikkeling. De dienstverlening concentreert zich op 

individuen, gezinnen, sociale groepen en gemeenschappen. 

 

De afdeling Sociale Insluiting van Gehandicapten bestaat sinds januari 2009 uit hoofde 

van de wet op de staatsbegroting en is bedoeld om de kwaliteit van leven van 

personen met een handicap te verbeteren. De afdeling staat onder controle en 

toezicht van het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid. Haar 

verantwoordelijkheden betreffen de formulering, coördinatie, uitvoering, bewaking en 

controle van het beleid inzake de sociale bescherming en insluiting van personen met 

een handicap. Daartoe werkt zij samen met andere ministeries en afdelingen die 

medeverantwoordelijk zijn voor gehandicaptenzaken, alsmede met 

belangenorganisaties van gehandicapten en andere sociale partners.  

 

De Dienst Uitkeringen en Toelagen is een overheidsinstelling die onder beheer en 

toezicht staat van het ministerie van Financiën. Hij is in 2003 gereorganiseerd en 

uitgebreid met de bedoeling de verschillende sociale regelingen samen te brengen en 

de nieuwe wetgeving met betrekking tot kinderbijslagen en zwangerschapsuitkeringen 

ten uitvoer te leggen. Deze dienst is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

nieuwe ‘Regeling ter ondersteuning van huishoudens van gepensioneerden met een 

laag inkomen’. Deze voorziet in een uitkering voor huishoudens van gepensioneerden 

waarvan het totale jaarinkomen onder de armoedegrens ligt. De voornaamste taak 

van de dienst is het verlenen van gerichte en onverwijlde steun aan alle burgers. 

 

Het Ministerie van Volksgezondheid is voornamelijk verantwoordelijk voor de 

organisatie van het stelsel van gezondheidszorg op Cyprus en het aanbieden van door 

de staat gefinancierde zorg. Het uiteindelijke doel van de organisatie is de bevordering 

en bescherming van de volksgezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid 

formuleert het nationale gezondheidsbeleid, coördineert de activiteiten van de 

particuliere en de openbare sector, reguleert de gezondheidsnormen en bevordert de 

naleving van relevante wetgeving. In april 2001 is een nieuwe wet van kracht 

geworden die de invoering van een Nationale Gezondheidszorg mogelijk maakt. Deze 

moet zorg bieden voor alle burgers en worden gefinancierd uit bijdragen van de staat, 

werkgevers, werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden. Dit nieuwe stelsel is nog 

niet ingevoerd. 
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Financiering 

Het socialeverzekeringsstelsel wordt gefinancierd uit premies en bijdragen die worden 

betaald door de werkgevers, de verzekerden en de staat. 

 

Sinds 1 april 2009 moet per werknemer 17,9 % van het "verzekeringsplichtig loon" 

aan premies worden afgedragen; deze zijn verdeeld over de werknemer, de werkgever 

en de staat in een verhouding van respectievelijk 6,8 %, 6,8 % en 4,3 %. Het 

verzekeringsplichtige loon is het loon op basis waarvan de premies en de prestaties 

worden berekend. Het omvat alle loon in verband met werk, met uitzondering van 

betalingen om niet en incidentele premies. De premies die voor deze persoon moeten 

worden betaald aan het centraal vakantiefonds (Central Holiday Fund) vallen hier wel 

onder. Ten behoeve van de premieheffing wordt het maximale verzekeringsplichtige 

loon wettelijk vastgesteld. Dit wordt jaarlijks bijgesteld. Dit maximum staat 

momenteel op 1 025 EUR per week, ofwel 4 442 EUR per maand. Over het bedrag dat 

dit maximale verzekeringsplichtige loon overschrijdt, wordt geen enkele premie 

betaald. 

 

Voor zelfstandigen bedragen de premies 16,9 %, waarvan de zelfstandige 12,6 % en 

de staat 4,3 % betaalt. Voor iedere beroepscategorie van zelfstandigen is een 

verplicht minimaal verzekeringsplichtig loon in de regelgeving vastgelegd. Hij of zij is 

verplicht om op dit minimum gebaseerde premies te betalen, maar kan kiezen voor 

een hoger inkomen tot het maximale verzekeringsplichtige loon. Wanneer een 

zelfstandige aantoont dat zijn/haar inkomen feitelijk lager ligt dan het minimale 

verzekeringsplichtig loon van zijn/haar beroepscategorie, mag hij/zij premies betalen 

die zijn berekend op basis van dit inkomen. 

 

Voor vrijwillige premiebetalers bedraagt de premie 14,8 % van ofwel het 

verzekeringsplichtige basisloon ofwel het totale loon in de voorgaande jaren. Van dit 

totale percentage van 14,8 % betaalt de vrijwillige premiebetaler 11 % en de staat 

3,8 %. Vrijwillige premiebetalers die in het buitenland voor een Cypriotische 

werkgever werken, betalen een premie van 13,6 % over het inkomen dat is 

vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, tot een hoogte van het maximale 

verzekeringsplichtige inkomen. De staat betaalt een extra premie van 4,3 %. 

 

De verplichting tot premiebetaling ontstaat wanneer de werknemer van zijn werkgever 

een salaris ontvangt van ten minste 2 EUR per week, of ten minste 7 EUR per maand. 

Voor personen die onbetaald een opleiding volgen en gedetineerden die werken, zijn 

de premies verplicht.  

 

Zelfstandigen betalen premie voor iedere premieweek waarin zij hun 

beroepswerkzaamheden uitoefenen.  

 

Iedereen die in dezelfde premieweek tegelijkertijd of opeenvolgend als werknemer en 

zelfstandige werkt, moet voor beide beroepswerkzaamheden premie betalen. Aan het 

einde van elk premiejaar krijgt verzekerde de premies terug die hij voor de 

beroepswerkzaamheden als zelfstandige boven het maximale verzekeringsplichtige 

loon heeft betaald.  

 

Wanneer iemand in hetzelfde premietijdvak (week of maand) voor meerdere 

werkgevers werkt, moet elke werkgever over het salaris van deze werknemers tot een 

hoogte van het maximale verzekeringsplichtige loon premies betalen. Aan het einde 

van ieder premiejaar krijgt de werknemer de persoonlijke premies terug die hij heeft 
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betaald over zijn inkomen boven het maximale bedrag. De premies van de werkgevers 

worden niet terugbetaald.  

 

Iedereen die naast de verplichte premiebetaling ook vrijwillig premie mag betalen 

(personen die werknemer en zelfstandige zijn), kan vrijwillig premies betalen indien 

zijn/haar verzekeringsplichtige loon lager is dan het loon dat hij/zij heeft gekozen als 

basis voor de vrijwillige premies. 

 

De werkgevers dragen maandelijks, binnen een maand na afloop van de 

premiemaand, hun premies (inclusief het werknemersdeel) af voor de afgelopen 

maand. Zelfstandigen dragen ieder kwartaal hun premies over het afgelopen kwartaal 

af, binnen een maand en 10 dagen na afloop van het kwartaal. Iedereen die 

maandelijks wenst te betalen, mag dit doen.  

 

Vrijwillige premiebetalers betalen hun premies per maand, per kwartaal of per jaar 

over de afgelopen periode. Iedere vrijwillige premiebetaler die zijn jaarpremie 

(bijvoorbeeld over 2012) niet in de twaalf daaropvolgende maanden betaalt (dat wil 

zeggen in 2013), verliest het recht om vrijwillig premie te betalen over het jaar 

waarvoor deze premies opeisbaar zijn (dat wil zeggen 2012). 

 

Wanneer een werkgever of een zelfstandige te laat zijn premies betaalt, wordt hem 

een automatische vaste verhoging opgelegd. Deze verhoging is een percentage van de 

premies die moeten worden betaald en stijgt geleidelijk naarmate de achterstand 

langer duurt. Voor de eerste maand vertraging bedraagt de extra bijdrage 3 %; de 

extra bijdrage loopt vervolgens met 3 % per maand op tot een maximum van 27 %. 

 

Wanneer de verzekerde de pensioenleeftijd bereikt (65 jaar), komt er een einde aan 

de verplichting om premie te betalen. Als hij/zij echter de vereiste leeftijd heeft 

bereikt maar niet voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden waardoor recht ontstaat op 

het ouderdomspensioen, moet hij/zij premie blijven betalen tot hij/zij hieraan voldoet. 

Na de leeftijd van 68 jaar kan geen premie worden betaald. 

 

Er worden aan verzekerden gelijkstellingen (fictieve premies) toegekend voor: 

 

 iedere periode na de leeftijd van 16 jaar waarin een voltijdsstudie of erkende 

opleiding is gevolgd; 

 de periode voorafgaand aan de dag dat een persoon voor het eerst is verzekerd tot 

aan de eerste dag van het voorafgaande premiejaar; 

 iedere werkloosheidsperiode waarin een werkloosheidsuitkering is betaald en iedere 

werkloosheidsperiode van maximaal 26 weken waarin verzekerde geen recht heeft 

op een uitkering (alleen werknemers); 

 iedere periode van ziekte, ongeval, geboorte of invaliditeit waarvoor prestaties 

worden verstrekt. Bij werknemers geeft een arbeidsongeschiktheidsperiode zonder 

recht op prestaties recht op maximaal 26 weken gelijkstelling. Bij zelfstandigen 

geeft een dergelijke periode ook recht op gelijkstelling indien hier een periode aan 

vooraf is gegaan waarin prestaties opeisbaar waren; 

 iedere periode van ouderschapsverlof.  

 

Voor de pensioenuitkering aan vrouwen die na 31 december 1992 recht hebben op 

een pensioen worden perioden waarin een kind wordt opgevoed voor maximaal 156 

weken voor elk kind tot 12-jarige leeftijd in aanmerking genomen.  
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Bij invaliditeit of overlijden van een verzekerde jonger dan 63 jaar wordt het tijdvak 

dat ligt tussen de datum van invaliditeit of overlijden en 63 jaar, beschouwd als een 

verzekeringstijdvak. Het inkomen dat voor dit tijdvak wordt gecrediteerd, wordt in het 

algemeen gebaseerd op het gemiddelde verzekeringsplichtige loon van betrokkene in 

de aanvullende verzekering in de vijf laatste jaren voor de datum van overlijden of 

invaliditeit. Indien iemand geen vijf verzekeringsjaren heeft opgebouwd, wordt het 

gemiddelde berekend op basis van het aantal werkelijke verzekeringsjaren.  

 

De gelijkstelllingen die worden toegekend voor iedere periode van werkloosheid, 

zwangerschap, ziekte, letsel of invaliditeit, hebben de waarde van het loon waarop de 

verstrekte uitkering is gebaseerd. De overige gelijkstellingen hebben de waarde van 

het verzekeringsplichtige basisloon. 

 

Het verzekeringsplichtige basisloon is momenteel vastgesteld op 170,88 EUR per week 

of 8 886 EUR per jaar. Het basisloon geeft de scheidslijn aan tussen de twee delen van 

het stelsel, de basisverzekering en de aanvullende verzekering. 

 

Het totale verzekeringsplichtige jaarloon van alle verzekerden wordt verdeeld in twee 

delen: de basisverzekering met daarin het verzekeringsplichtige loon tot het basisloon, 

en de aanvullende verzekering met daarin het verzekeringsplichtige loon boven het 

basisloon.  

 

Jaarlijks worden aan iedere verzekerde verzekeringspunten toegekend. Een 

verzekeringspunt staat gelijk aan het jaarlijkse bedrag van het basisloon. Het eerste 

verzekeringspunt (tot aan "1") wordt toegekend aan de basisverzekering van het 

verzekeringsplichtige loon en ieder verzekeringspunt boven "1" aan de aanvullende 

verzekering.  

 

Het bedrag van het verzekeringsplichtige basisloon wordt jaarlijks bij besluit van de 

ministerraad aangepast op basis van de variaties in de hoogte van het 

verzekeringsplichtige loon in het algemeen.  
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Hoofdstuk II: Gezondheidszorg 

Wie komt in aanmerking voor gezondheidszorg? 

 

Er worden prestaties voor gezondheidszorg toegekend aan Cypriotische burgers, 

burgers, burgers uit de EU en de EER, en Zwitserse burgers die bijvend woonachtig 

zijn op Cyprus. De dekkingsgraad houdt rechtstreeks verband met het inkomen van 

alleenstaande personen of gezinnen, terwijl diensten die in de medische instellingen 

van de staat worden geboden daarbij inbegrepen zijn. 

 

 Gratis medische zorg wordt toegekend aan alleenstaande personen met een 

jaarinkomen tot aan 15 377,41 EUR, en aan gezinnen met een jaarinkomen tot aan 

30 754,82 EUR, dat voor elk kind dat ten laste komt met 1 708,60 EUR wordt 

verhoogd. 

 Medische zorg wordt tegen lagere tarieven toegekend aan alleenstaanden met een 

jaarinkomen tussen 15 377,42 EUR en 20 503,22 EUR, en aan gezinnen met een 

jaarinkomen tussen 30 754,83 EUR en 37 589,23 EUR, dat voor elk kind dat ten 

laste komt met 1 708,60 wordt verhoogd. 

 Alle anderen kunnen gebruikmaken van de medische diensten van de staat tegen 

betaling van de vastgestelde tarieven die van tijd tot tijd worden voorgeschreven. 

De kosten van intramurale behandeling kunnen worden verlaagd op basis van het 

inkomensniveau van de patiënt. 

 Prestaties voor gezondheidszorg worden ook gratis toegekend aan personen die aan 

bepaald chronische ziekten lijden, aan overheidsbeambten, ambtenaren, leden van 

gezinnen met drie of meer kinderen, bijstandsontvangers, enz. 

 

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor prestaties voor gezondheidszorg is dat 

men bij het nationale ziekenfonds ingeschreven staat. 

 

Wat wordt er gedekt? 

De geleverde gezondheidszorg omvat:  

 

 ambulante zorg door huisartsen, gespecialiseerde ambulante zorg en zorg in 

instellingen, 

 noodzakelijke geneesmiddelen en farmaceutisch materiaal, 

 diagnose en paramedische onderzoeken, 

 ziekenhuisopname, 

 tandheelkundige zorg, behalve kunstgebitten, die alleen aan de lage-

inkomensgroepen worden verstrekt. 

 

Onder bepaalde omstandigheden en bij voorafgaande toestemming is beperkt gebruik 

van particuliere ziekenhuizen is ook mogelijk. Patiënten hebben in de publieke 

gezondheidszorg vrije artsenkeuze. Zij zijn niet verplicht zich in te schrijven bij één 

huisarts. Toegang tot specialistische zorg is afhankelijk van verwijzing door een 
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huisarts. De patiënt wordt verwezen naar het ziekenhuis waarin de behandelend arts 

werkzaam is. 

Wat moet u doen om gezondheidszorg te verkrijgen? 

 

Men kan een medische behandeling krijgen door naar een van de medische 

instellingen van de staat te gaan. Mensen die ingeschreven staan bij het nationale 

ziekenfonds kunnen daar tegen verlaagde kosten of gratis terecht, afhankelijk van de 

gegevens op hun zorgpas. 

 

Over het algemeen dienen patiënten eerst naar een arts van de staat te gaan, die hen, 

afhankelijk van hun gezondheidstoestand, zal doorverwijzen naar een specialist of 

ziekenhuis. 

 

U kunt ook een medische behandeling krijgen door naar een op Cyprus werkzame 

particuliere arts of particuliere medische instelling te gaan, maar in dat geval wordt er 

geen vergoeding verstrekt. 
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Hoofdstuk III: Uitkeringen bij ziekte 

Wie komt in aanmerking voor een ziekte-uitkering? 

De ziekte-uitkering wordt betaald aan werknemers en zelfstandigen van 16 tot 63 jaar 

die niet in staat zijn om te werken. Personen die niet voldoen aan de 

verzekeringsvoorwaarden om recht te krijgen op een pensioen op 63-jarige leeftijd, 

hebben recht op een uitkering tot de vereiste datum, maar nooit na hun 65ste jaar. 

 

Om aan de verzekeringsvoorwaarden te voldoen, moet een verzekerde: 

 

 ten minste 26 weken verzekerd zijn geweest en tot de dag van 

arbeidsongeschiktheid, de basisverzekering betaald hebben voor ten minste 26 maal 

het verzekeringsplichtige basisweekloon (0,50 verzekeringspunt), en 

 gedurende het voorafgaande verzekeringsjaar aan werkelijk of gecrediteerd 

verzekeringsplichtig loon ten minste 20 maal het verzekeringsplichtige 

basisweekloon verdiend hebben (0,39 verzekeringspunt).  

 

Om opnieuw een uitkering te kunnen ontvangen (als het recht is uitgeput), moet de 

verzekerde na de datum van uitputting premies over het loon hebben betaald ter 

hoogte van minstens 26 maal het verzekeringsplichtige basisweekloon (0,50 

verzekeringspunt). Daarnaast moet een periode van 13 werkweken zijn verstreken 

vanaf de datum van uitputting.  

Wat wordt er gedekt? 

De basisuitkering per week bedraagt 60 % van de wekelijkse waarde van het 

verzekeringspunt bij de basisverzekering over het betreffende premiejaar en wordt 

verhoogd tot 80, 90 of 100 % bij respectievelijk één, twee of drie personen ten laste 

(met een maximum van drie). De uitkering per week van de aanvullende uitkering is 

gelijk aan 50 % van de wekelijkse waarde van de verzekeringspunten bij de 

aanvullende verzekering over het betreffende premiejaar, hetgeen niet meer mag 

bedragen dan het bedrag van het verzekeringsplichtig basisweekloon. De echtgenoot 

(m/v) wordt beschouwd als persoon ten laste als hij of zij aan salaris of uitkering een 

bedrag ontvangt dat lager is dan de verhoging voor een persoon ten laste. 

 

De uitkering wordt niet betaald indien de werknemer zijn volledige salaris ontvangt. 

Wanneer een lager salaris wordt betaald, mag het totaal van de uitkering en dit 

deelsalaris het volledige salaris niet overschrijden. 

 

De periode waarover de ziekte-uitkering wordt betaald duurt nooit langer dan 156 

dagen voor iedere periode dat de werkzaamheden worden onderbroken. Indien de 

arbeidsongeschiktheid niet blijvend is, kan de uitkeringsperiode in speciale gevallen 

worden verlengd tot maximaal 312 dagen. 
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Wat moet u doen om een ziekte-uitkering te krijgen? 

Arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte kan door een arts worden bevestigd vanaf 

de eerste ziektedag. Tijdens de ziekteperiode kan de verzekerde worden onderworpen 

aan nader onderzoek door een erkende verzekeringsarts of een medische commissie. 

Binnen 21 dagen na aanvang van de ziekteperiode moet een aanvraagformulier 

worden ingediend, samen met de relevante bewijsstukken. Er bestaat een wachttijd 

van drie dagen voor werknemers en negen dagen voor zelfstandigen. Zelfstandigen 

krijgen bij een ongeval of ziekenhuisopname dezelfde behandeling als werknemers. 
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Hoofdstuk IV: Moeder- en vaderschapsuitkeringen 

Wie komt in aanmerking voor een moeder- of vaderschapsuitkering? 

De moederschapsuitkering wordt over een tijdvak van 18 weken, dat ingaat tussen de 

zesde en de tweede week voorafgaand aan de week van de uitgerekende 

bevallingsdatum, betaald aan alle vrouwen die als werknemers dan wel als 

zelfstandige werkzaamheden uitoefenen. De uitkering wordt ook gedurende 16 weken 

betaald aan moeders die kinderen adopteren die bij de adoptie jonger zijn dan 12 jaar. 

 

Om aan de verzekeringsvoorwaarden te voldoen, moet een verzekerde: 

 

 ten minste 26 weken verzekerd zijn geweest en, tot de dag waarop haar recht op 

een moederschapsuitkering ontstond, ten minste 26 weken de basisverzekering 

hebben betaald voor minstens 26 maal het verzekeringsplichtige basisweekloon 

(0,50 verzekeringspunt), en 

 de verzekering hebben betaald gedurende het verzekeringsjaar, of gelijkstelling 

hieraan hebben gekregen, voor ten minste 20 maal het verzekeringsplichtige 

basisweekloon (0,39 verzekeringspunt). 

 

Na de geboorte van elk kind wordt een aanvullende geboortetoelage uitgekeerd als de 

moeder of haar echtgenoot aan de verzekeringsvoorwaarden voldoet. 

Wat wordt er gedekt? 

De moederschapsuitkering is een periodieke uitkering. Zij wordt over een tijdvak van 

18 weken, dat ingaat tussen de negende en de tweede week voorafgaand aan de 

week van de uitgerekende bevallingsdatum, betaald aan biologische moeders. Indien 

het kind te vroeg geboren is en daarom in het ziekenhuis in de couveuse ligt, kan de 

moederschapsuitkering nog met (maximaal) zes weken worden verlengd. Moeders die 

een kind adopteren ontvangen de uitkering gedurende 16 weken vanaf de 

adoptieweek als het kind bij de adoptie jonger is dan 12 jaar. 

 

De basismoederschapsuitkering per week is gelijk aan 75 % van de wekelijkse waarde 

van het verzekeringspunt bij de basisverzekering over het betreffende premiejaar, 

verhoogd tot 80, 90 en 100 % voor respectievelijk één, twee of drie personen ten 

laste (met een maximum van drie). De aanvullende uitkering per week is gelijk aan 

75 % van de wekelijkse waarde van de verzekeringspunten bij de aanvullende 

verzekering over het betreffende premiejaar. De uitkering wordt niet betaald indien 

een vrouw in de periode van de moederschapsuitkering haar volledige salaris 

ontvangt. Indien zij een deel van het salaris ontvangt, mogen dit loon en de uitkering 

samen niet meer bedragen dan het volledige salaris. 

 

De moederschapsuitkering is een eenmalige uitkering die gelijk is voor alle vrouwen 

die er recht op hebben. Sinds 9 juli 2010 bedraagt de uitkering voor elk kind 6 % van 

het basisverzekeringspunt per jaar (6 % van 8 886 EUR, dus 533,16 EUR). Hetzij de 

begunstigde, hetzij haar echtgenoot moet voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden. 
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Wat moet u doen om een moeder- of vaderschapsuitkering te krijgen? 

Een aanvraagformulier en de relevante bewijsstukken moeten voor de 

geboortetoelage binnen één jaar na de geboorte worden ingediend, voor de 

zwangerschapsuitkering binnen 21 dagen vanaf de eerste dag waarop u recht hebt op 

de uitkering na de geboorte. 
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Hoofdstuk V: Uitkeringen bij invaliditeit 

Wie komt in aanmerking voor een invaliditeitspensioen? 

Het invaliditeitspensioen wordt uitgekeerd aan personen die ten minste 156 dagen 

arbeidsongeschikt zijn en die dat waarschijnlijk permanent zullen blijven. Dat wil 

zeggen: mensen die niet in staat zijn met een activiteit die ze onder normale 

omstandigheden in beginsel zouden kunnen uitoefenen, meer dan één derde te 

verdienen van het bedrag dat in het algemeen wordt verdiend door iemand in goede 

gezondheid in hetzelfde beroep of dezelfde categorie en met hetzelfde 

opleidingsniveau op hetzelfde terrein, of in geval van personen met een leeftijd van 60 

tot 63 jaar, meer dan de helft van dat bedrag. 

 

Een verzekerde moet aan de volgende verzekeringsvoorwaarden voldoen: 

 

1. hij of zij moetten minste 156 weken tot aan de datum van invaliditeit verzekerd 

zijn geweest; 

2. hij of zij moet tot de datum van invaliditeit basisverzekering hebben betaald van 

ten minste 156 maal het verzekeringsplichtige basisweekloon (3 

verzekeringspunten bij de basisverzekering) verdiend hebben; 

3. het aantal verzekeringspunten van de basisverzekering waarvoor premies en/of 

daaraan gelijkgestelde bijdragen zijn afgedragen voor de periode tussen 5 oktober 

1964 (of, indien hij/zij na 5 oktober 1964 de 16-jarige leeftijd heeft bereikt, op de 

eerste dag van het jaar waarin hij/zij deze leeftijd heeft bereikt, of sinds 7 januari 

1957 indien dit voordeliger is voor de begunstigde) en de week waarin hij/zij 

arbeidsongeschikt wordt, bedraagt ten minste 25 % van de jaren in die periode; 

4. hij of zij moet al dan niet fictieve verzekeringspremie hebben afgedragen, in het 

jaar voorafgaand aan het jaar waarin hij/zij arbeidsongeschikt wordt, of het 

gemiddelde van dit loon in de voorgaande twee jaar bedraagt ten minste 20 maal 

het verzekeringsplichtige basisloon (0,39 verzekeringspunt). 

 

Bij invaliditeit als gevolg van een ongeval heeft de verzekerde recht op een 

invaliditeitspensioen indien hij of zij voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden voor de 

ziekte-uitkering.  

 

Hoewel voor het ontstaan van rechten alleen rekening wordt gehouden met de 

premies van werknemers en zelfstandigen, worden vrijwillig betaalde premies ook 

meegerekend om de hoogte van het pensioen te bepalen. Invaliditeitsuitkeringen 

kunnen bij gehele of gedeeltelijke invaliditeit worden aangevraagd tot de leeftijd van 

63 jaar (er is geen minimumleeftijd bepaald). 

Wat wordt er gedekt? 

Het invaliditeitspensioen omvat twee componenten: het basispensioen en het 

aanvullende pensioen. Bij een totaal verlies van verdiencapaciteit wordt een volledig 

invaliditeitspensioen toegekend, dat als volgt wordt bepaald: 
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 het basispensioen per week bedraagt 60 % van de wekelijkse waarde van het 

jaarlijkse gemiddelde van de verzekeringspunten van de basis- en aanvullende 

verzekering en wordt verhoogd tot 80, 90 of 100 % bij respectievelijk één, twee of 

drie personen ten laste. Bij een gehuwde vrouwelijke begunstigde bestaat er geen 

verhoging voor haar man, tenzij hij niet in staat is om in zijn behoeften te voorzien. 

Indien de begunstigde geen recht heeft op een verhoging voor een echtgenoot, 

bedraagt de verhoging voor kinderen of andere personen ten laste 10 % van het 

basispensioen voor ieder van hen (met een maximum van twee); 

 het aanvullende weekpensioen bedraagt 1/52 van 1,5 % van de totale waarde van 

de verzekeringspunten van de aanvullende verzekering over de hele loopbaan van 

de verzekerde, plus het gelijkgestelde verzekeringsplichtige inkomen in de 

aanvullende verzekering tussen de datum van invaliditeit en de 63-jarige leeftijd. 

 

Wanneer het inkomensverlies gedeeltelijk is, wordt het invaliditeitspensioen verlaagd 

tot een percentage van het volledige pensioen met een bedrag dat wordt bepaald door 

het verlies van verdiencapaciteit: 

 

 50 – 66,66 % geeft recht op 60 % van het volledige pensioen, 

 66,67 – 75 % geeft recht op 75 %, 

 76 – 99 % geeft recht op 85 %. 

 

Het basisdeel van het pensioen wordt verhoogd naargelang er meer personen ten 

laste zijn. Het stelsel biedt een minimumpensioen; dit bedraagt: 

 

 voor een alleenstaande 87,15 EUR per week (85 % x 60 % x 170,88 EUR), 

 voor iemand met één persoon ten laste 116,20 EUR per week (85 % x 80 % x 

170,88 EUR), 

 voor iemand met twee personen ten laste 130,72 EUR per week (85 % x 90 % x 

170,88 EUR),  

 voor iemand met drie personen ten laste 145,25 EUR per week (85 % x 100 % x 

170,88 EUR).  

 

In gevallen van gedeeltelijke invaliditeit worden de respectieve bedragen 

vermenigvuldigd met het invaliditeitspercentage. Er bestaat geen wettelijk 

maximumpensioen. Begunstigden ontvangen ook gratis medische zorg van openbare 

ziekenhuizen en instellingen.  

Wat moet u doen om een invaliditeitspensioen te krijgen? 

Een invaliditeitspensioen moet worden aangevraagd binnen drie maanden na het 

optreden van de invaliditeit.  
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Hoofdstuk VI: Ouderdomspensioenen en -uitkeringen 

Wie komt in aanmerking voor een ouderdomsuitkering? 

Ouderdomspensioen 

De pensioengerechtigde leeftijd is 65 jaar. In bepaalde bijzondere omstandigheden 

kan iemand pensioengerechtigd zijn op 63-jarige leeftijd. De pensioenleeftijd voor 

mijnwerkers is 63 jaar. Mijnwerkers die ten minste drie jaar hebben gewerkt, hebben 

per periode van vijf maanden dat ze in een mijn hebben gewerkt, een maand vóór de 

normale pensioenleeftijd recht op een ouderdomspensioen, mits ze met dit werk zijn 

gestopt. Ze kunnen hun pensioen echter niet vóór de leeftijd van 58 jaar ontvangen. 

Verder voorziet de wet niet in vervroegde pensionering. 

 

Om aan de verzekeringsvoorwaarden te voldoen, moet een verzekerde: 

 

voor de periode van 6 oktober 1980 tot 3 januari 2010: 

 ten minste 156 weken verzekerd zijn geweest, 

 tot de pensioengerechtigde leeftijd basisverzekering betaald hebben van ten minste 

156 maal het verzekeringsplichtige basisweekloon (3 verzekeringspunten), 

 het aantal verzekeringspunten van de basisverzekering waarvoor premies en 

daaraan gelijkgestelde bijdragen zijn afgedragen voor de periode tussen 5 oktober 

1964 (of, als hij/zij na 5 oktober 1964 de 16-jarige leeftijd heeft bereikt, op de 

eerste dag van het jaar waarin hij/zij die leeftijd heeft bereikt, of sinds 7 januari 

1957 indien dit voordeliger is voor de begunstigde) en de week voorafgaand aan de 

week waarin het pensioenrecht ingaat, is gelijk aan ten minste 25 % van de jaren in 

die periode; 

 

voor de periode van 4 januari 2010 tot 2 januari 2011: 

 ten minste 260 weken verzekerd zijn geweest, 

 tot de pensioengerechtigde leeftijd basisverzekering betaald hebben van ten minste 

260 maal het verzekeringsplichtige basisweekloon (5 verzekeringspunten) verdiend 

hebben, 

 het aantal verzekeringspunten van de basisverzekering waarvoor premies en 

daaraan gelijkgestelde bijdragen zijn afgedragen voor de periode tussen 5 oktober 

1964 (of, als hij/zij na 5 oktober 1964 de 16-jarige leeftijd heeft bereikt, op de 

eerste dag van het jaar waarin hij/zij die leeftijd heeft bereikt, of sinds 7 januari 

1957 indien dit voordeliger is voor de begunstigde) en de week voorafgaand aan de 

week waarin het pensioenrecht ingaat, is gelijk aan ten minste 30 % van de jaren in 

die periode; 

 

voor de periode van 3 januari 2011 tot 1 januari 2012: 

 ten minste 364 weken verzekerd zijn geweest, 

 tot de pensioengerechtigde leeftijd basisverzekering betaald hebben van ten minste 

364 maal het verzekeringsplichtige basisweekloon (7 verzekeringspunten) verdiend 

hebben, 

 het aantal verzekeringspunten van de basisverzekering waarvoor premies en 

daaraan gelijkgestelde bijdragen zijn afgedragen voor de periode tussen 5 oktober 

1964 (of, als hij/zij na 5 oktober 1964 de 16-jarige leeftijd heeft bereikt, op de 
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eerste dag van het jaar waarin hij/zij die leeftijd heeft bereikt, of sinds 7 januari 

1957 indien dit voordeliger is voor de begunstigde) en de week voorafgaand aan de 

week waarin het pensioenrecht ingaat, is gelijk aan ten minste 30 % van de jaren in 

die periode; 

 

vanaf 2 januari 2012: 

 ten minste 520 weken verzekerd zijn geweest, 

 tot de pensioengerechtigde leeftijd basisverzekering betaald hebben van ten minste 

520 maal het verzekeringsplichtige basisweekloon (10 verzekeringspunten) verdiend 

hebben, 

 het aantal verzekeringspunten van de basisverzekering waarvoor premies of 

daaraan gelijkgestelde bijdragen zijn afgedragen voor de periode tussen 5 oktober 

1964 (of, als hij/zij na 5 oktober 1964 de 16-jarige leeftijd heeft bereikt, op de 

eerste dag van het jaar waarin hij/zij die leeftijd heeft bereikt, of sinds 7 januari 

1957 indien dit voordeliger is voor de begunstigde) en de week voorafgaand aan de 

week waarin het pensioenrecht ingaat, is gelijk aan ten minste 30 % van de jaren in 

die periode, 

 

Om recht te hebben op een ouderdomspensioen op 63-jarige leeftijd moet de 

verzekerde: 

 de leeftijd van 63 jaar hebben bereikt, voldoen aan de toepasselijke 

verzekeringsvoorwaarden met als uitzondering dat het aantal verzekeringspunten 

van de basisverzekering waarvoor premies of daaraan gelijkgestelde bijdragen zijn 

afgedragen voor de periode tussen 5 oktober 1964 (of, als hij/zij na 5 oktober 1964 

de 16-jarige leeftijd heeft bereikt, op de eerste dag van het jaar waarin hij/zij die 

leeftijd heeft bereikt, of sinds 7 januari 1957 indien dit voordeliger is voor de 

begunstigde) en de week voorafgaand aan de week waarin het pensioenrecht 

ingaat, gelijk is aan ten minste 70 % van de jaren in die periode, of 

 direct voor het bereiken van de leeftijd van 63 jaar recht hebben op een 

invaliditeitspensioen, of 

 tussen 63 en 65 jaar oud zijn indien recht op een invaliditeitspensioen zou hebben 

bestaan als betrokkene de leeftijd van 63 jaar nog niet bereikt zou hebben. 

Eenmalig ouderdomspensioen 

Iemand van wie het gemiddelde verzekeringsplichtige loon waarvoor premies of 

daaraan gelijkgestelde bijdragen zijn afgedragen, zoals hiervoor beschreven, niet ten 

minste 25/30 % van het verzekeringsplichtig basisloon bedraagt, heeft op de leeftijd 

van 68 jaar recht op een eenmalige uitkering ten bedrage van 15 % van het totaal 

van zijn verzekeringsplichtige loon (waarvoor premies of daaraan gelijkgestelde 

bijdragen zijn afgedragen). Dit bedrag wordt niet betaald indien de betrokkene recht 

heeft op een sociaal pensioen.  

 

Om aan de verzekeringsvoorwaarden te voldoen, moet een verzekerde: 

 

voor de periode van 6 oktober 1980 tot 3 januari 2010: 

 ten minste 156 weken verzekerd zijn geweest, 

 tot 68-jarige leeftijd basisverzekeringspremie betaald hebben voor een waarde van 

ten minste 156 maal het verzekeringsplichtige basisweekloon (3 

verzekeringspunten); 
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voor de periode van 4 januari 1010 tot 2 januari 2011: 

 ten minste 208 weken verzekerd zijn geweest, 

 tot 68-jarige leeftijd basisverzekeringspremie betaald hebben voor een waarde van 

ten minste 208 maal het verzekeringsplichtige basisweekloon (4 

verzekeringspunten); 

 

voor de periode van 3 januari 2011 tot 1 januari 2012: 

 ten minste 260 weken verzekerd zijn geweest, 

 tot 68-jarige leeftijd basisverzekeringspremie betaald hebben voor een waarde van 

ten minste 260 maal het verzekeringsplichtige basisweekloon (5 

verzekeringspunten); 

 

vanaf 2 januari 2012: 

 ten minste 312 weken verzekerd zijn geweest, 

 tot 68-jarige leeftijd basisverzekering betaald hebben voor een waarde van ten 

minste 312 maal het verzekeringsplichtige basisweekloon (6 verzekeringspunten), 

Andere uitkeringen 

Er wordt een speciale toelage verstrekt aan alle gepensioneerden ter verhoging van 

hun pensioen. Sinds 1 december 2009 zijn er geen nieuwe begunstigden toegelaten, 

aangezien de ‘Regeling ter ondersteuning van huishoudens van gepensioneerden met 

een laag inkomen’ van de Dienst Uitkeringen en Toelagen volledig ten uitvoer is 

gelegd. 

 

Bovendien wordt een sociaal pensioen uitgekeerd aan iedereen die op Cyprus is 

gevestigd, de leeftijd van 65 jaar bereikt en voldoet aan bepaalde 

verblijfsvoorwaarden, mits hij geen recht heeft op een pensioen uit enige andere bron 

waarvan de hoogte uitstijgt boven dat van het sociale pensioen. Als het pensioen, of 

een soortgelijke uitkering die wordt ontvangen, lager is dan de hoogte van het sociale 

pensioen, kan de betrokkene het verschil tussen beide bedragen ontvangen. 

Wat wordt er gedekt? 

Zoals bij het invaliditeitspensioen omvat het ouderdomspensioen twee componenten: 

het basispensioen en het aanvullende pensioen. Het basispensioen per week bedraagt 

60 % van de wekelijkse waarde van het jaarlijkse gemiddelde van de 

verzekeringspunten in de basisverzekering waarvoor premie of daaraan gelijkgestelde 

bijdragen zijn afgedragen, en wordt verhoogd tot 80, 90 of 100 % bij respectievelijk 

één, twee of drie personen ten laste. Bij een gehuwde vrouwelijke begunstigde 

bestaat er geen verhoging voor haar man, tenzij hij niet in staat is om in zijn 

behoeften te voorzien. Indien een begunstigde geen recht heeft op een verhoging voor 

een echtgenoot, bedraagt de verhoging voor kinderen of andere personen ten laste 

10 % van het basispensioen voor ieder van hen (met een maximum van twee). 

 

Het aanvullende weekpensioen bedraagt 1/52 van 1,5 % van de totale waarde van de 

verzekeringspunten in de aanvullende verzekering waarvoor premies of daaraan 

gelijkgestelde bijdragen zijn afgedragen, over de gehele loopbaan van de verzekerde. 

 

Iedere gepensioneerde die tussen de datum dat pensioenrechten zijn ontstaan en 65 

jaar premies heeft betaald over het verzekeringsplichtige loon, heeft recht op een 
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wekelijkse verhoging van zijn pensioen ter hoogte van 1/52 van 1,5  % van dit 

verzekeringsplichtige loon. 

 

Iedereen die recht heeft op een ouderdomspensioen kan verzoeken om uitstel van de 

eerste betaling van zijn pensioen tot hij 68 jaar wordt. In dit geval wordt het bedrag 

van het ouderdomspensioen met 0,5 % verhoogd voor iedere gewerkte maand tussen 

de maand van uitstel en de maand dat het pensioen begint (voor weduwenpensioenen 

wordt een gelijke verhoging toegekend). 

 

Het minimale ouderdomspensioen bedraagt 85 % van het volledige basispensioen. Dat 

is: 

 

 voor een alleenstaande 87,15 EUR per week (85 x 60 % x 170,88 EUR);  

 voor iemand met één persoon ten laste 116,20 EUR per week (85 x 80 % x 

170,88 EUR);  

 voor iemand met twee personen ten laste 130,72 EUR per week (85 x 90 % x 

170,88 EUR);  

 voor iemand met drie personen ten laste 145,25 EUR per week (85 x 100 % x 

170,88 EUR).  

Wat moet u doen om een ouderdomsuitkering te krijgen? 

Binnen drie maanden na de datum waarop het recht op pensionering onstaat moet 

een aanvraagformulier worden ingediend, samen met de relevante originele 

bewijsstukken.  
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Hoofdstuk VII: Nabestaandenpensioenen 

Wie komt in aanmerking voor een nabestaandenpensioen? 

Weduwenpensioen 

Het weduwenpensioen wordt uitgekeerd aan de weduwe, en onder bepaalde 

voorwaarden aan de weduwnaar, van iemand die bij zijn/haar overlijden voldeed aan 

de betreffende verzekeringsvoorwaarden. 

 

De verzekeringsvoorwaarden voor het weduwenpensioen luiden als volgt: 

 

 voor begunstigden wier echtgenoot is overleden op of na de pensioengerechtigde 

leeftijd, zijn de voorwaarden gelijk aan die voor een ouderdomspensioen; 

 voor begunstigden wier echtgenoot is overleden vóór de pensioengerechtigde 

leeftijd, zijn de voorwaarden gelijk aan de voorwaarden één (1) en twee (2) van een 

invaliditeitspensioen; 

 voor verzekerden waarvan de echtgeno)o)t(e) bij een ongeval is overleden, heeft de 

weduw(naar) recht op een pensioen indien aan de verzekeringsvoorwaarden met 

betrekking tot een vergoeding van uitvaartkosten is voldaan. 

Wezenuitkering 

De wezenuitkering wordt betaald aan een minderjarige: 

 

1. wiens beide ouders zijn overleden, of wiens ouders zijn gescheiden en waarvan 

degene die het ouderlijk gezag had, is overleden; Een van de ouders moet 

verzekerd zijn geweest; 

2. waarvan een der ouders is overleden en de overblijvende ouder geen recht heeft 

op een weduwen-/weduwnaarspensioen; 

3. waarvan een der ouders, die weduwe/weduwnaar was en een weduwen-

/weduwnaarspensioen ontving, is hertrouwd. 

 

In de laatste twee gevallen moet de overleden ouder voldoen aan de 

premievoorwaarden met betrekking tot het weduwen-/weduwnaarspensioen.  

Uitkering voor begrafeniskosten 

 

De uitkering voor begrafeniskosten wordt betaald voor het overlijden van: 

 
 iedereen die een ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen, weduwe-

/weduwnaarspensioen, uitkering bij overlijden of toelage wegens vermiste 

personen ontvangt; 

 iedere wees die een wezenuitkering ontvangt; 

 iedereen die overlijdt als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte; 

 iedereen die op het moment van overlijden voldeed aan de gespecificeerde 

premievoorwaarden (de premievoorwaarden zijn hetzelfde als voor de 

huwelijkstoelage); 
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 iedereen die ten laste is van een verzekerde die voldoet aan de 

premievoorwaarden of van een gepensioneerde. 

 

Wat wordt er gedekt? 

Weduwenpensioen 

Zoals bij het ouderdomspensioen bestaat het weduwenpensioen uit het basispensioen 

en het aanvullende pensioen. 

 

Het basispensioen per week bedraagt 60 % van de wekelijkse waarde van het 

jaarlijkse gemiddelde van de verzekeringspunten in de basisverzekering waarvoor 

premies en daaraan gelijkgestelde bijdragen zijn afgedragen, verhoogd tot 80, 90 of 

100 % bij respectievelijk één, twee of drie personen ten laste. Het aanvullende 

pensioen bedraagt in geval van een weduwe wier echtgenoot geen 

ouderdomspensioen ontving, 60 % van het aanvullende invaliditeitspensioen waarop 

de overledene bij zijn overlijden recht zou hebben, gehad indien hij op die datum als 

invalide zou zijn beschouwd, en in geval van een weduwe wier echtgenoot een 

ouderdomspensioen ontving, 60 % van het aanvullende ouderdomspensioen dat aan 

overledene werd uitgekeerd. 

 

Weduwen die niet aan de verzekeringsvoorwaarden voldoen krijgen een vast bedrag 

uitbetaald. Ingeval de overledene de pensioengerechtigde leeftijd niet heeft gehaald, 

kan het vast bedrag worden uitgekeerd indien de overledene premie heeft afgedragen 

voor de basisverzekering voor ten minste 156 maal het verzekeringsplichtige 

basisweekloon (ten minste drie verzekeringspunten). Ingeval de overledene een 

ouderdomspensioen ontving of zou hebben ontvangen als hij/zij dit had aangevraagd, 

is de verzekeringsvoorwaarde dezelfde als voor het vast bedrag als 

ouderdomsuitkering. Dit bedrag is 15 % van de totale waarde van de 

verzekeringspunten van de basisverzekering waarvoor premies en daaraan 

gelijkgestelde bijdragen zijn afgedragen, en 9 % van de totale waarde van de 

verzekeringspunten bij de aanvullende verzekering. Indien de weduwe hertrouwt, 

heeft zij recht op een vast bedrag ter hoogte van een jaar pensioen, zonder verhoging 

voor de personen ten laste. 

 

De maximale uitkering van het weduwenpensioen bedraagt 100 % van de 

basisverzekering in het geval van een aanvraag met drie personen ten laste. Er geldt 

geen wettelijk maximumbedrag voor het aanvullende pensioen. 

Wezenuitkering 

In geval (1) hierboven bestaat de wezenuitkering uit de basisuitkering en de 

aanvullende uitkering: 

 

 de wekelijkse basisuitkering voor wezen bedraagt 40 % van het weekbedrag van 

het verzekeringsplichtige basisloon van elke wees; 

 de aanvullende uitkering bedraagt 50 % van het aanvullende weduwenpensioen dat 

werd betaald of zou zijn betaald in geval van één wees en 100 % in geval van twee 

of meer wezen.  
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In gevallen (2) en (3) bedraagt de wekelijkse wezenuitkering 20 % van het 

verzekeringsplichtige basisweekloon per wees en deze uitkering kan worden 

toegekend voor maximaal drie wezen. 

 

De wezenuitkering wordt betaald tot de leeftijd van 15 jaar, of tot 23 jaar voor een 

meisje dat een voltijdsstudie blijft volgen en tot 25 jaar voor een jongen die een 

voltijdsstudie blijft volgen of zijn dienstplicht vervult. Er is geen enkele leeftijdsgrens 

voor wezen die blijvend niet in staat zijn om in hun behoeften te voorzien. Een vast 

bedrag ter hoogte van maximaal de uitkering van één jaar wordt betaald aan een 

wees bij uitputting van zijn rechten om andere redenen dan zijn overlijden voor de 

leeftijd van 17 jaar. 

 

Voor wezen die één ouder hebben verloren, bedraagt het basispensioen 34,18 EUR per 

week voor elk van maximaal drie kinderen. Voor wezen die beide ouders hebben 

verloren, bedraagt het basispensioen 40 % van het verzekeringsplichtige basisloon, 

wat neerkomt op 68,35 EUR per week voor elk kind. Het aanvullende pensioen voor 

meer dan twee wezen kan niet hoger zijn dan het bedrag van het aanvullende 

weduwenpensioen. 

Uitkering voor begrafeniskosten 

 

De vergoeding van uitvaartkosten bestaat uit een vast bedrag dat gelijk is aan 8 % 

van de jaarlijkse verzekeringspunten van de basisverzekering (8 886 EUR x 8 % = 

710,88 EUR). In geval van het overlijden van een persoon ten laste van een 

gepensioneerde, bedraagt het vaste bedrag de helft daarvan (355,44 EUR). 

Wat moet u doen om een nabestaandenpensioen te krijgen? 

Samen met de relevante bewijsstukken moet voor een weduwen- en een 

wezenpensioen binnen drie maanden een aanvraagformulier worden ingediend, voor 

een begrafenisuitkering binnen één jaar. 
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Hoofdstuk VIII: Uitkeringen bij arbeidsongevallen en 
beroepsziekten 

Wie komt in aanmerking voor uitkeringen bij arbeidsongevallen en 

beroepsziekten? 

 

De uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten hebben betrekking op: 

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (ongevallenuitkering) 

De uitkering wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt betaald aan iedere 

werknemer die vanaf de datum van een arbeidsongeval of een beroepsziekte 

gedurende maximaal 12 maanden arbeidsongeschikt is geworden door het ongeval of 

het oplopen van de ziekte. 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering 

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt betaald aan iedere werknemer die wegens 

een arbeidsongeval lijdt aan een verlies van lichamelijke of geestelijke vermogens van 

minimaal 10 %. In geval van stoflongen geldt al een schadeloosstelling vanaf 1 %. 

 

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt betaald in de vorm van een eenmalig 

bedrag (arbeidsongeschiktheidsvergoeding) of een pensioen, afhankelijk van de mate 

van arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschiktheidsvergoeding wordt uitgekeerd bij 

invaliditeit tussen 10 en 19 %, het arbeidsongeschiktheidspensioen bij 

arbeidsongeschiktheid van 20 % en meer (er wordt geen uitkering betaald bij 

invaliditeit van minder dan 10 %). 

Uitkering bij overlijden 

De overlijdensuitkering wordt betaald aan nabestaanden van een werknemer die is 

overleden naar aanleiding van een arbeidsongeval. Deze uitkering omvat het 

weduwen-/weduwnaarspensioen, de wezenuitkering en de ouderschapsuitkering. 

 

Uitkering voor begrafeniskosten 

Zie het gedeelte over nabestaandenpensioenen. 

 

Wat wordt er gedekt? 

De uitkering wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid (ongevallenuitkering) is even 

hoog als de ziekte-uitkering, met dien verstande dat de minimale uitkering die wordt 

betaald aan personen wier loon onder het verzekeringsplichtige basisloon ligt, even 

hoog is als het verzekeringsplichtige basisloon. 

 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat uit het basispensioen en het aanvullende 

pensioen en heeft de volgende hoogte:  
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 het wekelijkse basisarbeidsongeschiktheidspensioen bij arbeidsongeschiktheid van 

100 % bedraagt 60 % van het verzekeringsplichtige basisweekloon, vermeerderd 

tot 80, 90 en 100 % voor respectievelijk één, twee en drie personen ten laste; 

 het wekelijkse aanvullende pensioen bedraagt 60 % van de wekelijkse waarde van 

het jaarlijkse gemiddelde aantal verzekeringspunten van de aanvullende 

verzekering waarvoor premies of daaraan gelijkgestelde bijdragen zijn afgedragen 

in de periode die ingaat op de eerste dag van het tweede jaar voorafgaand aan het 

jaar van het ongeval en eindigt op de dag van het ongeval. Het 

arbeidsongeschiktheidspensioen bij arbeidsongeschiktheid van minder dan 100 % 

staat in verhouding tot het betreffende percentage. Als de betrokkene blijvend 

arbeidsongeschikt wordt, wordt de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen 

echter verhoogd naar 75, 85 en 100 % zoals in het geval van een 

invaliditeitspensioen. 

 

Een toelage voor permanente zorg wordt uitgekeerd aan personen met een 

arbeidsongeschiktheidspensioen die permanent zorg nodig hebben. Deze toelage 

bedraagt 55 % van het basisarbeidsongeschiktheidspensioen bij 100 % 

arbeidsongeschiktheid. De maandelijkse toelage bedraagt 225,56 EUR. 

 

De arbeidsongeschiktheidsvergoeding is gelijk aan 7 maal het 

arbeidsongeschiktheidspensioen per jaar voor 100 % arbeidsongeschiktheid (zonder 

verhoging voor personen ten laste), vermenigvuldigd met het 

arbeidsongeschiktheidspercentage. Een voorbeeld van een 

arbeidsongeschiktheidsvergoeding voor iemand met een 

arbeidsongeschiktheidspercentage van 10 % is: 410,11 EUR x 13 (bedrag per jaar) x 

7 x 10 % = 3 732,00 EUR. 

Wat moet u doen om een uitkering i.v.m. een arbeidsongeval en 
beroepsziekte te krijgen? 

Voor een uitkering i.v.m. een arbeidsongeval of beroepsziekte moet binnen 21 dagen 

na de datum dat het letsel ontstond een aanvraagformulier worden ingediend, samen 

met de relevante bewijsstukken. In geval van een arbeidsongeschiktheidsuitkering 

moet de aanvraag binnen 3 maanden worden ingediend, terwijl de aanvraag voor een 

uitkering voor begrafeniskosten binnen 1 jaar moet worden ingediend. 
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Hoofdstuk IX: Gezinstoelagen 

Wie komt in aanmerking voor een gezinstoelage? 

De kinderbijslag bestaat uit een basisuitkering en een aanvullende uitkering. 

Basisuitkering 

Gezinnen die de laatste drie achtereenvolgende jarenhun gebruikelijke woonplaats op 

Cyprus hebben en minimaal één thuiswonend kind hebben, hebben recht op de 

basisuitkering (βασικό επίδομα τέκνου), mits de gezinsleden samenwonen.  

 

Gezinnen met inwonende ongehuwde kinderen hebben in de volgende gevallen recht 

op een uitkering: 

 

 kinderen tot 18 jaar; 

 kinderen tot 19 jaar als zij voortgezet onderwijs volgen; 

 kinderen tot 21 jaar (mannen) als zij in het leger (de nationale garde) dienen; 

 kinderen tussen 18 en 25 jaar (mannen) als zij in de nationale garde dienen of een 

voltijdsstudie volgen; 

 kinderen van 18 tot 23 jaar (vrouwen) tijdens een voltijdsstudie; en 

 ongeacht de leeftijd, kinderen die niet in staat zijn om in hun behoeften te voorzien 

wegens een lichamelijke of geestelijke handicap. 

 

Een gezin heeft recht op de basisuitkering als het totale bruto-inkomen van het gezin 

niet meer bedraagt dan 49 000 EUR (voor gezinnen met één kind ten laste) of 99 000 

EUR (voor gezinnen met twee tot vier kinderen ten laste) per jaar. Na vier kinderen 

ten laste wordt de maximale inkomensgrens per extra kind met 10 000 EUR verhoogd. 

 

Naast de inkomensgrens is er geen recht op kinderbijslag als de totale waarde van het 

vermogen van het gezin, inclusief vastgoed, aandelen, obligaties en effecten meer 

bedraagt dan 1 200 000 EUR. 

Aanvullende uitkering 

Er wordt ook een aanvullende uitkering toegekend aan gezinnen op basis van hun 

bruto-inkomen (zie hieronder bij “Wat wordt er gedekt”). 

Wat wordt er gedekt? 

Voor gezinnen met één kind bedraagt de basisuitkering 420 EUR per jaar. Een 

aanvullende uitkering van 105 EUR per jaar wordt betaald aan gezinnen met een 

jaarinkomen tot 19 500 EUR en van 50 EUR per jaar aan gezinnen met een 

jaarinkomen tussen 19 500 EUR en 39 000 EUR. 

 

Gezinnen met twee kinderen ontvangen een basisuitkering van 840 EUR per jaar. Er is 

een aanvullende uitkering van 420 EUR per jaar beschikbaar voor gezinnen met een 

jaarinkomen tot 19 500 EUR. Gezinnen met een jaarinkomen tussen 19 500 EUR en 

39 000 EUR komen in aanmerking voor een extra bedrag van 310 EUR per jaar. 
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Gezinnen met drie kinderen ontvangen een basisuitkering van 840 EUR per kind per 

jaar. Bovendien ontvangen zij een aanvullende uitkering van 315 EUR per kind per 

jaar als hun jaarinkomen lager is dan 19 500 EUR en van 260 EUR per kind per jaar 

als hun jaarinkomen tussen 19 500 EUR en 39 000 EUR ligt. 

 

Gezinnen met vier of meer kinderen ontvangen een basisuitkering van 1 390 EUR per 

kind per jaar. De aanvullende uitkering bedraagt in dit geval 460 EUR per kind per 

jaar voor gezinnen met een jaarinkomen tot 19 500 EUR en 290 EUR per kind per jaar 

voor gezinnen met een jaarinkomen tussen 19 500 EUR en 39 000 EUR. 

Wat moet u doen om een gezinstoelage te krijgen? 

Om de kinderbijslag voor een bepaald jaar te ontvangen moet het gezin uiterlijk 31 

december van dat jaar een eerste aanvraag indienen. 

 

De kinderbijslag wordt maandelijks betaald aan gezinnen met drie of meer kinderen, 

en jaarlijks aan het einde van het jaar aan gezinnen met een of twee kinderen. 

 

Met ingang van 1 juli 2012 is er een nieuwe uitkering voor alleenstaande ouders 

ingevoerd, waarvoor dezelfde criteria gelden als voor de kinderbijslag. Om de 

uitkering voor alleenstaande ouders voor een bepaald jaar te ontvangen moet het 

gezin uiterlijk 31 december van dat jaar een aanvraagformulier indienen. 

 

Een gezin heeft recht op de volgende bedragen van de uitkering voor alleenstaande 

ouders bij de volgende bedragen van het totale bruto-inkomen van het gezin: 

 

 tot 39 000 EUR: 200 EUR per kind per maand, 

 van 39 000,01 tot 49 000 EUR: 180 EUR per kind per maand, 

 van 49 000,01 tot 59 000 EUR: 160 EUR per kind per maand, 

 van 59 000,01 tot69 000 EUR: 140 per kind per maand, 

 van 69 000,01 tot 79 000 EUR: 120 per kind per maand, 

 van 79 000,01 tot 89 000 EUR: 100 per kind per maand. 
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Hoofdstuk X: Werkloosheid 

Wie komt in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering? 

De werkloosheidsuitkering wordt uitgekeerd aan werknemers van 16 tot 63 jaar die 

onvrijwillig werkloos zijn. Personen die niet voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden 

voor het ouderdomspensioen op de leeftijd van 63 jaar, hebben recht op de uitkering 

tot de vereiste datum, maar in geen geval na hun 65ste jaar. Zelfstandigen hebben 

geen recht op de werkloosheidsuitkering. 

 

Om een werkloosheidsuitkering te krijgen moet de aanvrager aan de volgende 

verzekeringsvoorwaarden voldoen: 

 

 ten minste 26 weken verzekerd zijn geweest tot de dag van werkloosheid; 

  premie hebben afgedragen voor de basisverzekering tot de dag van werkloosheid 

voor ten minste 26 maal het verzekeringsplichtige basisweekloon (0,50 

verzekeringspunt), en 

 voor de verzekering premies en/of daaraan gelijkgestelde bijdragen hebben 

afgedragen over het betreffende premiejaar voor ten minste 20 maal het 

verzekeringsplichtige basisweekloon (0,39 verzekeringspunt). 

 

Om opnieuw een uitkering te kunnen ontvangen (als het recht is uitgeput) moet 

betrokkene na de datum van uitputting premies over het salaris hebben betaald ter 

hoogte van minstens 26 maal het verzekeringsplichtige basisweekloon (0,50 

verzekeringspunt). Daarnaast moet een periode van 26 werkweken zijn verstreken 

vanaf de datum van uitputting. 

 

Personen die ouder zijn dan 60 jaar en geen pensioen in het kader van een 

bedrijfsregeling of een vast bedrag uit het socialezekerheidsfonds ontvangen, krijgen 

na uitputting van hun rechten opnieuw recht op de werkloosheidsuitkering onder 

dezelfde voorwaarden als die voor de ziekte-uitkering (13 in plaats van 26 werkweken 

na de uitputtingsdatum). 

Wat wordt er gedekt? 

Het tijdvak waarin de werkloosheidsuitkering wordt uitbetaald, duurt niet langer dan 

156 dagen voor iedere werkloosheidsperiode. 

 

Het weekbedrag van de werkloosheidsuitkering is hetzelfde als dat van de ziekte-

uitkering en wordt op dezelfde manier berekend. Het bestaat uit een basisuitkering en 

aan aanvullende uitkering. De basisuitkering bedraagt 60 % van de wekelijkse waarde 

van het verzekeringspunt bij de basisverzekering over het betreffende premiejaar, 

verhoogd tot 80, 90 en 100 % voor respectievelijk één, twee of drie personen ten 

laste (maximaal drie). De aanvullende uitkering bedraagt 50 % van de wekelijkse 

waarde van het verzekeringspunt bij de aanvullende verzekering over het betreffende 

premiejaar, hetgeen niet meer kan bedragen dan het bedrag van het 

verzekeringsplichtige weekloon. De echtgeno(o)t(e) wordt als persoon ten laste 

beschouwd indien haar/zijn salaris of uitkering lager is dan de verhoging voor een 

persoon ten laste. Indien beide echtgenoten voor dezelfde periode recht hebben op 
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een uitkering, wordt de verhoging voor personen ten laste alleen uitbetaald aan de 

echtgeno(o)t(e) die recht heeft op een verhoging van de uitkering tegen een hoger 

percentage.  

Wat moet u doen om een werkloosheidsuitkering te krijgen? 

Voordat een uitkering kan worden aangevraagd, is de werkloze verplicht zich als 

werkzoekende in te schrijven bij een lokaal arbeidsbureau van de overheid en 

vervolgens ook bij het lokale kantoor van de Sociale Verzekeringsdienst. Er geldt een 

wachttijd van 3 dagen, behalve voor personen die in het buitenland werken voor een 

Cypriotische werkgever. In dit geval bedraagt de wachttijd 30 dagen. 



 
Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie 

 Uw socialezekerheidsrechten op Cyprus 

Juli 2012   31 

 

Hoofdstuk XI: Sociale minima 

Wie komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering? 

Wet op bijstand en diensten 

Het doel van deze wet is het garanderen van een sociaal acceptabel 

minimumbestaansniveau voor personen (en gezinnen) die legaal verblijven in de 

Republiek Cyprus. De steun uit hoofde van deze wet is onderworpen aan criteria. Zo 

komen met name personen wiens inkomen en andere economische bestaansmiddelen 

ontoereikend zijn om in hun elementaire en bijzondere behoeften te voorzien, in 

aanmerking voor bijstand van de staat, die verleend kan worden in de vorm van 

geldelijke steun en/of diensten. 

 

Uitkeringen worden verleend op basis van een subjectief recht; verzekerden die 

voldoen aan alle voorwaarden die in de wet zijn neergelegd hebben gegarandeerd 

recht op de uitkering. 

 

Het stelsel is premievrij aangezien de berekeningen niet gebaseerd zijn op bijdragen 

die betaald worden door werkgevers, werknemers of verzekerde personen.  

Wet op het sociaal pensioen 

Het doel van deze wet is het verstrekken van een minimuminkomen aan personen die 

op Cyprus wonen en de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en geen recht hebben op 

een pensioen of enig ander vergelijkbaar inkomen. Ook dienen zij te voldoen aan de 

wettelijke voorwaarden wat betreft de woonplaats. Deze voorwaarden zijn: 

 

 ten minste 20 jaar legaal op Cyprus hebben gewoond vanaf de datum dat de 

verzoeker de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt, of 

 ten minste 35 jaar legaal op Cyprus hebben gewoond vanaf de datum dat de 

verzoeker de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 

 

Gelet op het samenstellingsbeginsel moet de bevoegde instelling rekening houden met 

de woontijdvakken die onder de wetgeving van andere lidstaten van de Europese Unie 

zijn vervuld. Het sociale pensioen kan niet worden meegenomen naar het buitenland. 

 

Regeling voor steun aan huishoudens van gepensioneerden met een laag 

inkomen 

Deze regeling voorziet in de toekenning van uitkeringen aan huishoudens van 

gepensioneerden waarvan het totale jaarinkomen onder de armoedegrens ligt. 

Toelage wegens ernstige motorische handicap 

Deze toelage is bedoeld voor mensen met een ernstige motorische handicap, die niet 

kunnen lopen en constant gebruik moeten maken van een rolstoel. 

Zorgtoelageregeling voor quadriplegische personen 

Deze zorgtoelage is bedoeld voor mensen die alle vier ledematen niet of bijna niet 

kunnen bewegen. 
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Zorgtoelageregeling voor paraplegische personen 

Deze zorgtoelage is bedoeld voor mensen die hun onderste ledematen niet of bijna 

niet kunnen bewegen. 

Speciale toelage voor blinden 

Deze toelage is bedoeld voor: 

 mensen met een gezichtsscherpte die gelijk aan of minder is dan 6/60 bij beide 

ogen; 

 mensen die tot 1990 de blindenschool bezochten. 

Mobiliteitstoelage 

Deze toelage is bedoeld voor: 

 mensen met een gezichtsscherpte die gelijk aan of minder is dan 6/36 bij beide 

ogen; 

 mensen met ernstige mobiliteitsproblemen in de onderste ledematen. 

 

Wat wordt er gedekt? 

Wet op bijstand en diensten 

De bijstandsuitkering varieert per geval en hangt af van het inkomen van de 

aanvrager. Naarmate het inkomen van de aanvrager stijgt, neemt de hoogte van de 

uitkering af, zodat kan worden gegarandeerd dat de situatie van de begunstigde in 

overeenstemming is met de vastgestelde minimumnormen. Het totaalbedrag dat de 

verzekerde ontvangt verschilt afhankelijk van het aantal personen ten laste, 

bijzondere behoeften (bijvoorbeeld zorg, huur, speciaal dieet en specifieke behoeften) 

en het inkomen van de aanvrager. 

Wet op het sociaal pensioen 

De wet op het sociaal pensioen heeft als doel om een pensioen te verstrekken aan 

personen van 65 jaar of ouder die geen recht hebben op een standaard pensioen of 

een soortgelijke betaling uit andere middelen. Indien de aanvrager van een sociaal 

pensioen recht heeft op een pensioen uit een andere bron dat lager is dan het sociale 

pensioen, heeft hij recht op de betaling van het verschil tussen beide pensioenen. De 

hoogte van het sociale pensioen is voor iedere begunstigde gelijk en bedraagt 

momenteel 332,19 EUR per maand, te betalen gedurende 13 maanden. 

Regeling voor steun aan huishoudens van gepensioneerden met een laag 

inkomen 

Deze regeling zorgt ervoor dat huishoudens van gepensioneerden boven de 

armoedegrens leven. Het bedrag van de uitkering die in het kader van de regeling 

wordt verstrekt en het totale inkomen van het huishouden mag niet boven deze grens 

uitkomen. De inkomens van alle leden van het huishouden worden in aanmerking 

genomen. Echtgenoten, kinderen en alle andere personen die in dezelfde woning 

wonen, worden beschouwd als leden van het huishouden. 
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Toelage wegens ernstige motorische handicap 

Er wordt een toelage van 350 EUR per maand betaald. 

Zorgtoelageregeling voor quadriplegische personen 

Er wordt een toelage van 854,30 EUR per maand betaald. 

Zorgtoelageregeling voor paraplegische personen 

Er wordt een toelage van 333,43 EUR per maand betaald (het bedrag wordt om de zes 

maanden aangepast aan de index). 

 

 

Speciale toelage voor blinden 

Er wordt een toelage van 316,37 EUR per maand betaald (het bedrag wordt elk jaar 

aangepast aan de index). 

Mobiliteitstoelage 

Er wordt een toelage betaald van: 

 51 EUR per maand aan mensen met ernstige mobiliteitsproblemen in de onderste 

ledematen die werken of een studie volgen; 

 102 EUR per maand aan blinden die werken of een studie volgen; 

 102 EUR per maand aan personen met quadriplegie (ongeacht of zij wel of niet 

werken of een studie volgen). 

 

Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 

Wet op bijstand en diensten 

De bijstandswet valt onder de verantwoordelijkheid van de Sociale Verzekeringsdienst. 

Bijstandsbehoevenden kunnen een bijstandsuitkering aanvragen bij de lokale sociale 

dienst. De aanvraag wordt behandeld door een ambtenaar van de sociale dienst. Deze 

zal eerst controleren of de aanvraag goed en volledig is ingediend en of de aanvrager 

alle vereiste documenten heeft overgelegd. Indien de aanvraag onvolledig is, zal deze 

daarover worden ingelicht. Indien de aanvraag correct is, bezoekt de ambtenaar de 

aanvrager aan huis en onderzoekt deze de sociale en economische situatie van de 

aanvrager en zijn/haar gezin. Daarbij beschrijft de ambtenaar onder meer de 

behoeften van de aanvrager. Daarnaast bestudeert de ambtenaar zijn/haar financiële 

situatie (via kredietinstellingen, nationale vastgoedkantoren, enz.) om te controleren 

of deze overeenkomt met wat is opgegeven. Indien de betrokkene in deze situatie 

verkeert vanwege werkloosheid en geen andere omstandigheden bestaan (zoals 

gezondheidsproblemen), moet de aanvrager bewijsstukken overleggen waaruit blijkt 

dat hij/zij werk zoekt en ingeschreven is bij het nationaal arbeidsbureau. Voordat de 

uitkering definitief wordt toegekend controleert de ambtenaar ook of hij/zij sociale 

uitkeringen ontvangt die van de bijstandsuitkering moeten worden afgetrokken. 
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Wet op het sociaal pensioen 

De sociale-pensioenregeling wordt beheerd door de afdelingen sociale zekerheid van 

het ministerie van arbeid en sociale zekerheid. Er moet een aanvraagformulier worden 

ingediend, vergezeld van de nodige bewijsstukken. Als de aanvraag wordt 

goedgekeurd, ontvangt de begunstigde jaarlijks een verklaring waarmee hij de 

instanties kan informeren over relevante wijzigingen in zijn omstandigheden. De 

aanvraag wordt behandeld door het lokale of districtskantoor van de Sociale 

Verzekeringsdienst. 

Regeling voor steun aan huishoudens van gepensioneerden met een laag 

inkomen 

Om in aanmerking te komen voor een uitkering vanuit de regeling voor steun aan 

huishoudens van gepensioneerden met een laag inkomen, moet de betrokkene een 

aanvraagformulier invullen en dit voorzien van de vereiste verklaringen. Voor 

huishoudens waarvan de leden jonger zijn dan 70 moet de aanvraag elk jaar opnieuw 

ingediend worden. 

Andere toelagen 

De andere toelagen (toelage wegens ernstige motorische handicap, 

zorgtoelageregelingen voor quadriplegische en voor paraplegische personen, speciale 

toelage voor blinden, en mobiiteitstoelage) worden uitgevoerd door de afdeling Sociale 

Insluiting van Gehandicapten van het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid. 
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Hoofdstuk XII: Langdurige zorg 

Wie komt in aanmerking voor langdurige zorg? 

Iedereen die legaal op Cyprus verblijft heeft recht op langdurige zorg als zijn middelen 

ontoereikend zijn om aan zijn speciale zorgbehoeften te voldoen. Langdurige zorg is 

gebaseerd op de zorgbehoefte en niet verplicht. Alleen personen die recht hebben op 

bijstand kunnen in aanmerking komen voor gratis langdurige zorg (ouderen, 

gehandicapten, disfunctionele gezinnen). Er geldt geen wachttijd. De beoordeling van 

de zorgvraag wordt gebaseerd op de individuele behoeften van de aanvrager en 

geschiedt in samenwerking met een welzijnswerker, die een persoonlijk zorgplan 

opstelt (met bijvoorbeeld het type zorg en de frequentie) overeenkomstig de 

toepasselijke wetgeving. 

 

Bij de beoordeling van de zorgvraag wordt met de volgende elementen rekening 

gehouden: 

 

 de mate van invaliditeit en functionaliteit, dat wil zeggen het vermogen van de 

aanvrager om in zijn persoonlijke behoeften te voorzien (persoonlijke hygiëne, 

huishouden, koken, doktersbezoek, enz.);  

 het bestaan of ontbreken van een familienetwerk;  

 de voorkeur van de aanvrager voor een bepaald type noodzakelijke zorg.  

 

De frequentie van de herbeoordeling hangt af van de bijzondere behoeften van de 

begunstigde. De voor de herbeoordeling verantwoordelijke welzijnswerker houdt 

rekening met de bijzondere omstandigheden van de aanvrager, met medische 

rapporten en met de frequentie van de noodzakelijke zorghandelingen.  

 

Bijstand wordt niet verleend indien de aanvrager: 

 

 bezittingen of spaartegoeden heeft ten bedrage van meer dan 3 417 EUR voor één 

persoon en 1 709 EUR voor elke persoon ten laste. Het hele gezin mag geen 

bezittingen of spaartegoeden hebben ten bedrage van meer dan 8 543 EUR in 

totaal. Het eigen woonhuis van de aanvrager wordt hierbij buiten beschouwing 

gelaten;  

 activa ten bedrage van meer dan 17 086 EUR heeft overgedragen aan anderen; 

 ander onroerend goed bezit dan het huis waarin hij woont; 

 zijn huis op zodanige wijze kan gebruiken dat daardoor zijn inkomen wordt 

verhoogd. 

 

Sommige categorieën inkomsten en bezittingen zijn hiervan uitgesloten.  

Wat wordt er gedekt? 

Voor langdurige zorg worden zowel uitkeringen in natura (verstrekkingen) als 

uitkeringen in geld beschikbaar gesteld. De aanvrager kan zelf het type zorg (uitkering 

of verstrekking) kiezen dat hij nodig heeft. De frequentie van thuiszorg of dagopvang 

en de behoefte aan woonzorg worden gebaseerd op de individuele behoefte. De 
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langdurige zorg omvat thuiszorg, dagopvang, woonzorg en zorg op afstand, en kan 

worden verstrekt door de overheid, door niet-gouvernementele organisaties en door 

de particuliere sector (private ondernemingen met winstoogmerk). 

 

Niet-formele zorg wordt voornamelijk verleend door echtgenoten/partners, andere 

leden van het huishouden, familieleden en buren. Particuliere thuiszorgverleners (met 

inbegrip van gezinsleden) kunnen een (gehele of gedeeltelijke) schadeloosstelling 

ontvangen van de staat. In het geval van niet-formele zorgverleners wordt een 

contract gesloten tussen de Dienst Sociale Zekerheid, de zorgontvanger en de 

zorgverlener.  

 

Een andere categorie vormen de ‘thuishulpen’; zij kunnen iedereen zijn die wettig op 

Cyprus verblijft. De meeste van deze hulpen zijn onderdanen van derde landen. 

Thuishulpen werken volgens een contract met degene die behoefte heeft aan 

thuiszorg. De Dienst Sociale Zekerheid betaalt het salaris en de 

socialeverzekeringspremies, maar het contract blijft er een tussen thuishulp en 

zorgontvanger. 

Wat moet u doen om langdurige zorg te krijgen? 

Cyprus kent geen afzonderlijk stelsel van langdurige zorg; deze zorg wordt centraal 

georganiseerd door de Dienst Sociale Zekerheid. De zorgverlening verloopt via de zes 

districtskantoren voor welzijn op Cyprus. De zorg wordt verleend op grond van de 

wetgeving inzake bijstand en openbare diensten en is gebaseerd op een filosofie van 

sociale bijstand (rechten op basis van behoeften). De langdurige zorg wordt 

gefinancierd uit de staatsbegroting. Daarnaast worden op lokaal niveau ook 

programma’s voor langdurige zorg uitgevoerd door niet-gouvernementele 

organisaties. 
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Bijlage : Nuttige adressen en sites 

 

Voor socialezekerheidskwesties met betrekking tot meer dan één EU-land kunt u een 

contactinstelling zoeken in de organendatabase die wordt bijgehouden door de 

Europese Commissie en staat op: http://ec.europa.eu/employment_social/social-

security-directory/welcome.seam?langId=nl.  

 

 

Sociale Verzekeringsdienst 

(Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

Hoofdkantoor 

Lord Byron Avenue 7 

1465 Nicosia 

http://www.mlsi.gov.cy/sid 

E-mail: sfloridou@sid.mlsi.gov.cy 

apsara@sid.mlsi.gov.cy 

 

Sociale Verzekeringsdienst 

Afdeling Europese Unie en internationale betrekkingen 

Lord Byron Avenue 7 

1465 Nicosia 

Cyprus 

Tel. +357 22401809 of +357 22401670 

Fax +35722401664 

E-mail: interrel@sid.mlsi.gov.cy 

http://www.mlsi.gov.cy/sid 

 

Dienst Sociale Zekerheid 

(Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

Prodromou 63 

1468 Nicosia 

http://www.mlsi.gov.cy/sws 

E-mail: gantoniou@sws.mlsi.gov.cy 

 

Afdeling Sociale Insluiting van Gehandicapten 

(Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες) 

1430 Nicosia 

http://www.mlsi.gov.cy/dsid 

E-mail: mfiti@dsid.mlsi.gov.cy 

 

Dienst Uitkeringen en Toelagen 

(Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων) 

1489 Nicosia 

http://www.mof.gov.cy 

E-mail: grants@mof.gov.cy 

 

Ministerie van Volksgezondheid 

Markou Drakou 10  

1040 Nicosia 

http://www.moh.gov.cy 

E-mail: emakrigiorgi@moh.gov.cy 

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=nl
http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=nl
http://www.mlsi.gov.cy/sid
mailto:interrel@sid.mlsi.gov.cy
http://www.mlsi.gov.cy/sid
http://www.mlsi.gov.cy/s
http://www.mlsi.gov.cy/d
http://www.mof.gov.cy/
mailto:grants@mof.gov.cy
http://www.moh.gov.cy/
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Ministerie van Volksgezondheid 

Sectie Patiëntenmobiliteit 

Markou Drakou 10 

1448 Nicosia 

Cyprus 

Tel. +357 2240 020-7, +357 2230 535-4, +357 2240 019-6 

Fax: +357 2230 534 -6 

E-mail: tpieri@moh.gov.cy 

http://www.moh.gov.cy 

 

Ministerie van Financiën 

Dienst Uitkeringen en Toelagen 

1489 Nicosia 

Cyprus 

Tel. +357 2280 400-0, +357 2280 405-0, +357 2280 405-4, +357 2280 402-0 

Fax: +357 2266 805 -6 

E-mail: grants@mof.gov.cy 

http://www.mof.gov.cy 
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