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Machtigingsformulier 
Let op: Gelieve er nota van te nemen dat dit machtigingsformulier
uitsluitend gebruikt dient te worden in het geval de verzoeker geen
vertegenwoordiger had ten tijde van het invullen van het
verzoekschriftformulier of in het geval de verzoeker een andere
vertegenwoordiger wenst aan te wijzen in plaats van diegene aangegeven op het reeds ingediende verzoekschriftformulier. Indien de verzoeker vertegenwoordigd is ten tijde van het indienen van het verzoekschrift, dient onderdeel C of D van het verzoekschriftformulier ingevuld te worden. 
Dit formulier kan alleen gedownload worden met Adobe Reader 9 of een recentere versie (download beschikbaar op
www.adobe.com) 
Gelieve een kopie van het formulier lokaal op te slaan [op uw computer] voordat u het invult met behulp van Adobe
Reader, print het daarna uit en verstuur het naar het Hof. 
Streepjescode-sticker
Als u reeds een velletje streepjescode-stickers hebt ontvangen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, plak er daar dan één van in het vakje hieronder.
Referentienummer
Als u reeds een referentienummer van het Hof heeft met betrekking tot deze klachten, noteer dit nummer dan in het vakje hieronder. 
1. De verzoeker
1. The applicant
1.1. Particulier
1.1. The applicant individual
Dit onderdeel heeft alleen betrekking op verzoekers die particuliere personen zijn. Als de verzoeker een organisatie is, ga dan naar onderdeel 1.2. 
1. Achternaam
2. Voorna(a)m(en)
5. Nationaliteit
6. Adres
7. Telefoon (inclusief het landnummer)
8. E-mail (indien van toepassing)
Bijv. 31/12/1960 
3. Geboortedatum
D        D        M       M        J         J          J        J
9. Geslacht
man
vrouw
4. Geboorteplaats
1.2. Organisatie
1.2. The applicant organisation
Dit onderdeel dient alleen dan te worden ingevuld als de verzoeker een bedrijf, non-gouvernementele organisatie (NGO), vereniging of andere rechtspersoon is. In dit geval, gelieve ook onderdeel 3.1 in te vullen.
10. Naam
11. Identificatienummer (indien aanwezig)
 
14. Officieel adres
15. Telefoon (inclusief het landnummer)
16. E-mail
12. Datum van registratie of incorporatie (indien van toepassing) 
Bijv. 27/09/2012 
D        D        M       M        J         J          J        J
13. Activiteit
2. Vertegenwoordiger(s) van de particuliere verzoeker
2. Representative of the individual applicant
Indien een particuliere verzoeker vertegenwoordigd wordt door een niet-advocaat (bijv. familielid, vriend of voogd), dan dient de niet-advocaat onderdeel 2.1 in te vullen; indien een particulier verzoeker vertegenwoordigd wordt door een advocaat, dan dient de advocaat onderdeel 2.2 in te vullen. In beide situaties moet onderdeel 2.3 ingevuld worden.
2.1. Niet-advocaat
2.2. Non-lawyer
17. Hoedanigheid/relatie/functie
18. Achternaam
19. Voorna(a)m(en)
20. Nationaliteit
21. Adres
22. Telefoon (inclusief het landnummer)
23. Fax
24. E-mail
2.2. Lawyer
2.2. Lawyer
25. Achternaam
26. Voorna(a)m(en)
27. Nationaliteit
28. Adres
29. Telefoonnummer (inclusief het landnummer)
30. Fax
31. E-mail
2.3. Machtiging
3.3. Authority
De verzoeker dient een evt. vertegenwoordiger te machtigen namens hem of haar op te treden door onderstaand veld nr. 32 te ondertekenen; de genoemde vertegenwoordiger moet zijn of haar akkoord bevestigen door onderstaand veld nr. 34 te ondertekenen.
Hierbij machtig ik de bovengenoemde persoon mij te vertegenwoordigen in de procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot mijn verzoekschrift ingediend krachtens Artikel 34 van het Verdrag.
32. Handtekening van de verzoeker
33. Datum
Bijv. 27/09/2015
D        D        M       M        J         J          J        J
Hierbij ga ik ermee akkoord om de verzoeker te vertegenwoordigen in de procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot het verzoekschrift ingediend krachtens Artikel 34 van het Verdrag.
34. Handtekening van de vertegenwoordiger
35. Datum
Bijv. 27/09/2015
D        D        M       M        J         J          J        J
Elektronische communicatie tussen de vertegenwoordiger en het Hof
36. E-mail voor eComms account (indien de vertegenwoordiger reeds eComms gebruikt, vermeld dan het e-mail adres van het bestaande eComms account)
Door het invullen van dit veld gaat u akkoord met het gebruik van 
het eComms systeem.
3. Vertegenwoordiger(s) van de verzoeker - organisatie
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Indien de verzoeker een organisatie is, moet deze vertegenwoordigd worden voor het Hof door een persoon die bevoegd is om namens deze organisatie rechtshandelingen te verrichten (bijv. een daartoe bevoegde directeur of ander gemandateerd persoon). De persoonlijke gegevens van deze vertegenwoordiger dienen ingevuld te worden in onderdeel 3.1. 
Indien deze wettelijk vertegenwoordiger een advocaat inschakelt om de procedure namens de organisatie te voeren dan dienen onderdelen 3.2 en 3.3 ook ingevuld te worden.
3.1. Vertegenwoordiger van de organisatie
3.1. Organisation official
37. Hoedanigheid/relatie/functie (schriftelijke bewijsstukken toevoegen)
38. Achternaam
39. Voorna(a)m(en)
40. Nationaliteit
41. Adres
42. Telefoon (inclusief het landnummer)
43. Fax
44. E-mail
3.2. Lawyer
3.2. Lawyer
45. Achternaam
46. Voorna(a)m(en)
47. Nationaliteit
48. Adres
49. Telefoon (inclusief het landnummer)
50. Fax
51. E-mail
3.3. Machtiging 
3.3. Authority
De vertegenwoordiger van de organisatie dient een evt. advocaat te machtigen namens de organisatie op te treden door onderstaand veld nr. 52 te ondertekenen; de advocaat moet zijn of haar akkoord bevestigen door onderstaand veld nr. 54 te ondertekenen.
Hierbij machtig ik de persoon genoemd in bovenstaand onderdeel 3.2 om de organisatie te vertegenwoordigen in de procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot het verzoekschrift ingediend krachtens Artikel 34 van het Verdrag.
52. Handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie
53. Datum
Bijv. 27/09/2015
D        D        M       M        J         J          J        J
Hierbij ga ik ermee akkoord om de organisatie te vertegenwoordigen in de procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot het verzoekschrift ingediend krachtens Artikel 34 van het Verdrag.
54. Handtekening van de advocaat
55. Datum
Bijv. 27/09/2015
D        D        M       M        J         J          J        J
Elektronische communicatie tussen de vertegenwoordiger en het Hof
56. E-mail voor eComms account (indien de vertegenwoordiger reeds eComms gebruikt, vermeld dan het e-mail adres van het bestaande eComms account)
Door het invullen van dit veld gaat u akkoord met het gebruik van het eComms systeem.
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