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Informatie voor verzoekers (1) 
Kennisgeving van een klacht aan de betrokken Regering 
Na een voorlopige beoordeling van de ontvankelijkheid van uw klacht, heeft het Hof, met toepassing 
van Artikel 54 § 2 (b) van zijn Huishoudelijk Reglement, besloten om het verzoekschrift ter kennis 
van de Regering te brengen en haar te verzoeken om schriftelijke opmerkingen te maken met 
betrekking tot de ontvankelijkheid en gegrondheid van de hele zaak of van één of meer van de door 
u ingediende klachten. Indien een partiële beslissing werd genomen, waarbij de resterende 
klacht(en) van het verzoekschrift niet-ontvankelijk werd(en) verklaard, dan is het onderzoek van 
deze klacht(en) daarmee beëindigd en dient u geen nadere gronden aan te voeren ten aanzien van 
dat deel van het verzoekschrift. 

NIET-CONTENTIEUZE FASE 

1.  Juridische vertegenwoordiging en gefinancierde rechtsbijstand 
Ingevolge Artikel 36 §§ 2 en 4 van het Huishoudelijk Reglement van het Hof moet een verzoeker 
vanaf deze fase van de procedure worden vertegenwoordigd door een advocaat, tenzij het Hof 
anders beslist. Indien u moeilijkheden ondervindt bij het vinden van een advocaat kan de nationale 
of plaatselijke Orde van Advocaten u mogelijk assisteren. Wanneer u niet over voldoende financiële 
middelen beschikt om voor uw juridische vertegenwoordiging te betalen, kunt u een verzoek 
indienen om gefinancierde rechtsbijstand (Artikel 105 et seq. van het Huishoudelijk Reglement). 
Gefinancierde rechtsbijstand wordt echter in de regel alleen toegekend in zaken die ingewikkelde 
feitelijke - of rechtsvragen opwerpen en niet in zaken met een repetitief karakter. Bovendien bestaat 
het gefinancierde rechtsbijstandssysteem van het Hof uit een forfaitair bedrag dat dient te worden 
beschouwd als een tegemoetkoming in de kosten van juridische bijstand. Tenslotte, het feit dat het 
Hof gefinancierde rechtsbijstand heeft toegekend betekent niet dat het Hof een advocaat voor de 
verzoeker zal aanwijzen. Het zoeken en kiezen van een juridisch vertegenwoordiger is de eigen 
verantwoordelijkheid van de verzoeker. 

Tijdens de niet-contentieuze fase kunt u vragen om uzelf te mogen vertegenwoordigen. Een 
dergelijk verzoek wordt ter overweging aan de Voorzitter voorgelegd (Artikel 36 § 2 in fine). 

2.  Minnelijke schikkingen 
Indien u een verklaring is toegestuurd 
In het licht van de jurisprudentie en de praktijk van het Hof zou deze zaak geschikt kunnen worden 
indien de betrokken partijen de voorwaarden van de bijgevoegde verklaring accepteren en, in het 
bijzonder, wanneer de Regering aan verzoeker(s) betalingen verricht teneinde de schade, tezamen 
met de gemaakte kosten en uitgaven, te dekken. 

U wordt verzocht de Griffie van het Hof binnen twaalf weken te laten weten of de verzoeker dit 
voorstel accepteert. Zo ja, dan wordt u verzocht de bijgevoegde verklaring, gedateerd en 
ondertekend, terug te sturen. Een brief met dezelfde inhoud is verstuurd naar de Regering; 
bijgevoegd treft u een kopie aan van de conceptverklaring die naar hen is verstuurd. 

Indien u geen verklaring is toegestuurd 
Beide partijen zijn verzocht om binnen twaalf weken hun standpunt ten aanzien van een minnelijke 
schikking van uw zaak aan te geven alsmede eventuele voorstellen dienaangaande in te dienen (Artikel 
62 van het Huishoudelijk Reglement). Indien de partijen geïnteresseerd zijn in het treffen van een 
schikking, is de Griffie bereid een voorstel te doen voor de voorwaarden van de schikking. Indien de 
Regering dergelijke voorstellen indient, krijgt u de mogelijkheid om commentaar te leveren op deze 



voorstellen. Ten aanzien van minnelijke schikkingsonderhandelingen geldt strikte vertrouwelijkheid 
(Artikel 62 § 2 van het Huishoudelijk Reglement): opmerkingen of voorstellen dienaangaande dienen in 
afzonderlijke documenten te worden opgesteld en in de stukken die uw reactie ten aanzien van het 
hoofdgeschil bevatten dient niet naar de inhoud van die documenten te worden verwezen. 

3.  Eenzijdige verklaring 
Indien de onderhandelingen met als doel het bereiken van een minnelijke schikking niet succesvol 
blijken, dan heeft de Regering in principe de mogelijkheid om een eenzijdige verklaring over te 
leggen. Wanneer de Regering een eenzijdige verklaring overlegt, dan zal het Hof in 
overeenstemming met Artikel 37 § 1 (c) van het Verdrag beslissen of het gerechtvaardigd is om de 
behandeling van het verzoekschrift voort te zetten. Als de verzoeker instemt met de inhoud van de 
eenzijdige verklaring, dan zal het Hof de zaak beoordelen binnen de minnelijke schikkingsprocedure. 

CONTENTIEUZE FASE 

Indien de partijen binnen bovengenoemde termijn de zaak niet hebben geschikt, volgt de 
contentieuze fase, in welk geval de verzoeker zich, in overeenstemming met Artikel 36 §§ 2 en 4 van 
het Huishoudelijk Reglement, dient te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Net als in de 
niet-contentieuze fase heeft de verzoeker in deze fase van de procedure de mogelijkheid 
uitdrukkelijk te verzoeken om zichzelf te mogen vertegenwoordigen. Een dergelijk verzoek zal ter 
overweging aan de Voorzitter worden voorgelegd. 

GEGEVENSBESCHERMING / OPENBAARHEID VAN DOSSIERS 

Wij attenderen u erop dat alle stukken in het dossier openbaar zijn1, met uitzondering van stukken 
die betrekking hebben op de minnelijke schikkingsprocedure. Verder worden sommige stukken, 
zoals beslissingen, arresten en uiteenzettingen van feiten, gepubliceerd op de website van het Hof. 

Als gevolg hiervan kan iedereen toegang krijgen tot informatie uit het dossier, dat het 
verzoekschriftformulier bevat alsmede alle stukken die er later door de partijen of door eventuele 
derde partijen aan zijn toegevoegd. Als deze stukken namen of persoonlijke gegevens bevatten, 
houdt u er dan rekening mee dat die gegevens op deze manier openbaar kunnen worden gemaakt, 
vertaald en verspreid. De inhoud van het dossier zou het ook mogelijk kunnen maken dat personen 
die niet expliciet worden genoemd toch te identificeren zijn. 

Als u bezwaar heeft tegen het feit dat dit materiaal voor anderen toegankelijk is en u wilt om een 
uitzondering vragen, dan dient u het Hof hierover zo snel mogelijk te informeren. U dient gegronde 
redenen te geven om een dergelijke uitzondering te rechtvaardigen. De President zal uw verzoek 
beoordelen en besluiten of toegang tot het dossier, gedeeltelijk dan wel in zijn geheel, beperkt moet 
worden2. 

Een partij die informatie over de zaak aan een derde partij wil verstrekken dient het 
gegevensbeschermingsbeleid van het Hof (www.echr.coe.int/privacy), en de relevante nationale en 
internationale juridische verplichtingen, in acht te nemen3. 

 
1 Artikelen 33 en 47 van het Reglement van het Hof. 
2 Artikel 33 § 2 van het Reglement van het Hof luidt: “Openbare toegang tot een document of een gedeelte 
daarvan kan worden beperkt in het belang van de goede zeden, de openbare orde of de nationale veiligheid in 
een democratische samenleving, wanneer de belangen van jeugdigen of de bescherming van het privéleven 
van de partijen of van iedere betrokken persoon dit vereisen, of in zoverre als naar de mening van de President 
strikt noodzakelijk is in bijzondere omstandigheden waarin publiciteit het belang van de rechtsgang zou 
schaden.” 
3 Artikel 6 van Verdrag nr. 108 tot Bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens van de Raad van Europa (Convention no. 108 for the Protection of 
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data) luidt: “Persoonsgegevens waaruit ras, 
politieke overtuiging, godsdienstige of andere levensbeschouwing blijkt, alsmede die welke betrekking hebben 
op gezondheid of seksueel gedrag, mogen niet langs geautomatiseerde weg worden verwerkt, tenzij het 
interne recht passende waarborgen ter zake biedt. Hetzelfde geldt voor persoonsgegevens over 
strafrechtelijke veroordelingen.” 

http://www.echr.coe.int/privacy
https://rm.coe.int/1680078b37
https://rm.coe.int/1680078b37

