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U WILT EEN VERZOEKSCHRIFT INDIENEN 
BIJ HET HOF

Het verzoekschriftformulier is te vinden op de website van het Hof. 
Download het, vul alle velden van het formulier - zonder er één over te 
slaan - in, druk het af en stuur het naar het Hof tezamen met kopieën 
van alle relevante stukken - stuur geen originelen want deze zullen u 
niet worden teruggestuurd aan het einde van de procedure. Vraag het 
Hof niet om een papieren versie van het formulier; hierdoor riskeert u 
dat uw verzoekschrift te laat wordt ingediend (raadpleeg de Aanwijzing 
voor de praktijk over het instellen van de procedure en de toelichting 
bij het invullen van het verzoekschriftformulier op de website van Hof).

Indien uw verzoekschrift niet compleet is, loopt u het risico dat 
het Hof het niet zal behandelen; het is dan ook essentieel dat u elk 
gedeelte van het verzoekschriftformulier nauwgezet invult.  Indien 
er ook maar één gedeelte van het verzoekschriftformulier niet of niet 
volledig is ingevuld of er informatie ontbreekt, kan het Hof weigeren 
om uw verzoekschrift te registreren zonder het te onderzoeken.

Dit document is opgemaakt door de Public Relations afdeling van het Hof. Het bindt 
het Hof niet en is bedoeld om algemene informatie te verstrekken over de manier 
waarop het Hof werkt. 

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar documenten die door de 
Griffie zijn uitgegeven (beschikbaar op de website van het Hof: www.echr.coe.int) 
en in het bijzonder naar het Huishoudelijk Reglement van het Hof.

De grote meerderheid van de bij het Hof aangebrachte 
verzoekschriften wordt niet-ontvankelijk verklaard, wat 
betekent dat het Hof ze afwijst zonder de gegrondheid van 
de zaak te onderzoeken omdat het verzoekschrift niet voldoet 
aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden. Beslissingen waarbij 
verzoekschriften niet-ontvankelijk worden verklaard zijn 
definitief en kunnen niet worden aangevochten.

Om te vermijden dat uw verzoekschrift afgewezen wordt is 
het dus belangrijk dat u aan alle ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoet. Alvorens u een verzoekschrift indient, wordt u 
geadviseerd om de website van het Hof te raadplegen, in het 
bijzonder de Praktische Gids over ontvankelijkheid.
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zoveel brieven ontvangt, is het Hof niet in staat om de ontvangst van 
uw verzoekschrift onmiddellijk te bevestigen.

Bel niet naar het Hof om na te gaan of uw verzoekschrift goed 
ontvangen is. Het Hof zal contact met u opnemen indien het meer 
informatie nodig heeft.

Het Centraal Bureau sorteert de post en stuurt uw verzoekschrift door 
naar de juridische afdeling waarvan het de taak is dit te behandelen, 
m.a.w. de juridische afdeling die verantwoordelijk is voor de Staat 
waartegen het verzoekschrift is gericht. Een tegen Duitsland gericht 
verzoekschrift, bij voorbeeld, zal gestuurd worden naar de juridische 
afdeling die Duitse zaken behandelt, omdat het binnen die afdeling 
werkende personeel Duits spreekt en bekend is met de Duitse 
wetgeving.

Uw zaak zal vervolgens een nummer toebedeeld krijgen en onderzocht 
worden door een jurist. Dit betekent niet dat het Hof uw verzoekschrift 
heeft aanvaard; het betekent slechts dat het is geregistreerd. Wanneer 
het Hof contact met u opneemt, dient u binnen de daarvoor gestelde 
termijn te reageren omdat uw dossier anders simpelweg afgewezen 
of vernietigd kan worden. 

Zodra het Hof in bezit is van alle informatie die het nodig heeft om uw 
zaak te beoordelen, zal uw verzoekschrift worden toegewezen aan één 
van de juridische formaties van het Hof.

Gedurende de procedure, zelfs als die u lang lijkt te duren, dient 
u te wachten totdat het Hof contact met u opneemt.  Vanwege het 
grote aantal verzoekschriften dat het Hof ieder jaar ontvangt (meer dan 
50.000) en het nog grotere aantal zaken dat aanhangig is, is het Hof niet 
in staat om de ontvangst van brieven en stukken te bevestigen of om u 
te informeren wanneer uw zaak ongeveer onderzocht zal gaan worden.

De procedure voor het Hof is schriftelijk. Alle informatie die u aan het 
Hof wenst voor te leggen dient derhalve schriftelijk aangebracht te 
worden.

U kunt voor uw verzoekschrift gebruik maken van één van de twee 
officiële talen van het Hof – Engels en Frans –, of van een officiële taal 
van één van de lidstaten van de Raad van Europa.

In het begin van de procedure bent u niet verplicht om u door een 
advocaat te laten vertegenwoordigen. Indien u toch beslist om een 
advocaat in te schakelen dan dient u het Hof een ondertekende 
volmacht toe te doen komen waarin u de advocaat machtigt om u 
voor het Hof te vertegenwoordigen.

Wanneer u elk gedeelte van het verzoekschriftformulier heeft ingevuld, 
stuurt u het met de kopieën van alle relevante documenten naar het 
volgende adres:

The Registrar 
European Court of Human Rights 

Council of Europe 
67075 Strasbourg cedex 

France

Het verdient de voorkeur om uw verzoekschrift per aangetekende 
post te versturen. U dient het te verzenden binnen vier maanden na 
de datum van de definitieve beslissing van de nationale rechter; het 
poststempel geldt als datum van verzending. Wij wijzen u erop dat 
verzoekschriften uitsluitend per post kunnen worden verstuurd.

U wordt in ieder geval sterk aangeraden het verzoekschrift zo snel 
mogelijk te versturen nadat de nationale procedures met een definitieve 
rechterlijke uitspraak tot een eind zijn gekomen.

U HEEFT UW VERZOEKSCHRIFT NAAR HET 
HOF GESTUURD

Uw verzoekschrift wordt ontvangen door het Centraal Bureau van het 
Hof, waar elke dag gemiddeld 1.500 brieven binnenkomen. Omdat het 



Mijn verzoekschrift bij het EHRM : Hoe een verzoekschrift in te dienen en hoe het verwerkt wordtEuropees Hof voor de Rechten van de Mens6 7

zal het Hof u uitnodigen om in dit stadium wel een advocaat in te 
schakelen. Ook hier geldt dat het Hof contact met u zal opnemen.

 ¨  Ter informatie: geen enkel verzoekschrift wordt onmiddellijk 
voorgelegd aan de Grote Kamer van 17 rechters, maar een Kamer 
kan afstand doen van rechtsmacht ten gunste van de Grote Kamer 
of een zaak kan naar de Grote Kamer verwezen worden in een later 
stadium van de procedure. Afstand doen van rechtsmacht is mogelijk 
wanneer de zaak aanleiding geeft tot een ernstige vraag betreffende 
de interpretatie van het Verdrag of wanneer er een risico bestaat op 
strijdigheid met eerdere jurisprudentie van het Hof. Een zaak kan ook 
naar de Grote Kamer worden verwezen, op verzoek van één van de 
partijen, binnen drie maanden na het uitspreken van het arrest van 
de Kamer. Echter, het Hof aanvaardt zulke verzoeken om verwijzing 
slechts in uitzonderlijke gevallen.

2. Hoe lang duurt de procedure?
Het is niet mogelijk om te zeggen hoe lang het Hof gemiddeld nodig 
heeft om een verzoekschrift te onderzoeken. Dit hangt af van het type 
zaak, van de juridische formatie waaraan de zaak is toegewezen, hoe 
vlot de partijen de nodige informatie aan het Hof verstrekken en nog 
vele andere factoren. Het Hof onderzoekt de verzoekschriften in 
een bepaalde volgorde waarbij rekening gehouden wordt met de 
belangrijkheid en de urgentie van de betrokken onderwerpen. Dit 
betekent, bij voorbeeld, dat voorrang gegeven wordt aan de meest 
ernstige zaken of aan zaken waaruit blijkt dat zich problemen op grote 
schaal voordoen. Dit prioriteringsbeleid verklaart waarom een zaak 
die later dan die van u werd ingediend reeds zou kunnen zijn afgerond 
terwijl uw zaak nog steeds aanhangig is voor het Hof.

3. Hoorzittingen
Het Hof houdt hoorzittingen in een klein aantal Kamer of Grote Kamer 
zaken (ongeveer 30 per jaar). Indien het Hof beslist om een hoorzitting 
in uw zaak te houden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Alle 
hoorzittingen worden opgenomen en kunnen bekeken worden op de 
website van het Hof.

DE BEOORDELING VAN UW 
VERZOEKSCHRIFT

1. JuridiscHe formaties
Afhankelijk van het soort zaak zal uw verzoekschrift worden toegewezen 
aan één van de juridische formaties van het Hof, te weten een 
alleenzittende rechter, een Comité of een Kamer.

 ¨ Indien uw verzoekschrift duidelijk niet-ontvankelijk is omdat 
het niet voldoet aan alle ontvankelijkheidsvoorwaarden, zal een 
alleenzittende rechter de zaak behandelen. De door deze rechter 
genomen beslissing, waarbij uw zaak niet-ontvankelijk wordt verklaard, 
is definitief en u zult daarvan op de hoogte worden gebracht.  Het 
is niet mogelijk om de niet-ontvankelijkheidsbeslissing aan te 
vechten of om verdere informatie hierover in te winnen. Het 
Hof zal uw zaak sluiten en het dossier zal vervolgens vernietigd 
worden.

 ¨ Indien uw zaak aangemerkt wordt als zijnde repetitief, d.w.z. 
dat hij een onderwerp betreft waarover het Hof zich reeds heeft 
uitgesproken in meerdere zaken, dan zal hij behandeld worden door 
een Comité van 3 rechters. In dit geval zal u een brief krijgen waarin 
de procedure wordt uitgelegd. Ook hier geldt dat het Hof, indien 
nodig, contact met u zal opnemen.

 ¨  Indien uw zaak niet beschouwd wordt als repetitief, dan zal hij door 
een Kamer van 7 rechters worden onderzocht. De Kamer kan nog 
steeds beslissen om de zaak niet-ontvankelijk te verklaren, en die 
beslissing is dan definitief, maar indien de Kamer de zaak ontvankelijk 
acht dan zal hij de gegrondheid van uw klacht onderzoeken. Echter, 
alvorens dit te doen zal de Kamer het verzoekschrift eerst ter kennis 
brengen van de betrokken regering om die te informeren over 
het bestaan van de klacht en om de regering de kans te geven 
om opmerkingen in te dienen over het geschil in kwestie. Deze 
opmerkingen worden dan naar u toegezonden, zodat u de kans 
heeft hierop te reageren. Alhoewel u niet verplicht bent om vanaf het 
begin van de procedure vertegenwoordigd te zijn door een advocaat, 
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uw zaak niet-ontvankelijk verklaren en deze beslissing is 
definitief.

2. er wordt arrest gewezen
Indien uw verzoekschrift niet niet-ontvankelijk is verklaard, kan het Hof, 
na onderzoek, vaststellen dat er geen schending van het Verdrag heeft 
plaatsgevonden of, daarentegen, dat uw rechten wel zijn geschonden. 
In het laatste geval kan het Hof u schadevergoeding toekennen. Echter, 
het Hof zal onder geen enkel beding een beslissing van een nationale 
rechter opzij zetten.

Indien het arrest is uitgesproken door een Comité, is het onherroepelijk 
en is er geen mogelijkheid om in beroep te gaan. Een arrest van de 
Kamer wordt drie maanden na uitspraak definitief. Tijdens deze drie 
maanden kunt u of de betrokken regering om verwijzing naar de Grote 
Kamer verzoeken opdat uw zaak opnieuw wordt onderzocht. Zoals 
reeds eerder vermeld aanvaardt het Hof zulke verzoeken om verwijzing 
slechts in uitzonderlijke gevallen. Arresten van de Grote Kamer zaken 
zijn definitief en niet vatbaar voor beroep.

Wanneer een arrest waarin een schending werd vastgesteld definitief 
wordt, zal het Hof het dossier doorsturen naar het Comité van Ministers, 
dat belast is met de toezicht op de tenuitvoerlegging van de arresten 
van het Hof. Daarmee is de procedure voor het Hof beëindigd.

HET EINDE VAN DE PROCEDURE

Het Hof kan zaken op verschillende manieren sluiten.

1.  Het verzoekscHrift wordt afgewezen 

 ¨ Het dossier wordt vernietigd

Indien het Hof, in het begin van de procedure, contact met 
u opneemt en u reageert niet of niet binnen de daarvoor 
gestelde termijn, dan kan het Hof hieruit de conclusie trekken 
dat u niet langer geïnteresseerd bent in de voortzetting van 
uw zaak en besluiten om de zaak te sluiten. Uw dossier zal 
vernietigd worden en er is geen beroep mogelijk tegen 
deze beslissing.

 ¨ de zaak wordt van de rol gescHrapt

In een latere fase van de procedure, nadat uw verzoekschrift 
aan een juridische formatie is toegewezen, kan het Hof uw 
zaak van de rol schrappen indien u niet binnen de daarvoor 
gestelde termijn op verzoeken van het Hof reageert. Het Hof 
kan hieruit de conclusie trekken dat u uw zaak niet langer 
wenst voort te zetten. Het kan een verzoekschrift tevens van 
de rol schrappen nadat een minnelijke schikking is bereikt 
of een eenzijdige verklaring is afgelegd.

Het is derhalve essentieel dat u het Hof antwoord 
geeft zonder onnodige vertraging. Hierdoor voorkomt 
u dat u wordt beschouwd als een verzoeker die 
niet langer geïnteresseerd is in de voortzetting 
van zijn/haar verzoekschrift en dat het Hof uw 
verzoekschrift van de rol schrapt en het dossier sluit. 

 ¨ de zaak wordt niet-ontvankeliJk 
verklaard

Ind ien n iet  vo ldaan i s  aan één van de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden van het Hof, zal het Hof 

Ter afsluiting: het is belangrijk om te voldoen aan de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden bij de indiening van een 
verzoekschrift bij het Hof. Indien u hierbij in gebreke blijft 
dan kan het Hof niet anders dan uw verzoekschrift afwijzen 
zonder uw klachten te onderzoeken.

Bovendien, wanneer het Hof een zaak niet-ontvankelijk 
verklaart is die beslissing definitief. Het is niet mogelijk om 
uw zaak te laten heropenen of om een nieuw verzoekschrift 
met dezelfde klacht in te dienen.
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 � anonimiteit 

De stukken die betrekking hebben op de procedure voor het Hof zijn 
toegankelijk voor het publiek. Indien u anoniem wenst te blijven, moet 
u dit kenbaar maken op het moment dat u het verzoekschriftformulier 
invult en dient u uit te leggen waarom u wenst dat uw identiteit niet 
openbaar gemaakt wordt.

 � minneliJke scHikking

Als het Hof uw verzoekschrift ontvankelijk verklaart, zal het trachten 
om een regeling – een minnelijke schikking – tussen u en de betrokken 
regering tot stand te brengen. Indien dit onmogelijk blijkt, zal het Hof 
uw klachten onderzoeken en arrest wijzen.

 � eenziJdige verklaring

Indien u zonder rechtvaardiging weigert om een voorstel tot een 
minnelijke schikking te accepteren, kan het Hof uw verzoekschrift van 
de rol schrappen wanneer de Staat een verklaring aflegt waarin wordt 
erkend dat een schending van het Verdrag heeft plaatsgevonden en 
waarin wordt toegezegd dat u van een passende schadevergoeding 
zult worden voorzien.

 � voorlopige maatregelen

U kunt een voorlopige maatregel verzoeken maar enkel en alleen 
indien u zich in onmiddellijk gevaar bevindt of indien er een ernstige 
aantasting van uw gezondheid dreigt – bij voorbeeld indien u op 
het punt staat uitgezet te worden naar een land waar u risico loopt 
gefolterd te worden.

 � indien ik een verzoekscHrift indien biJ Het Hof, Hoef ik 
dan de definitieve uitspraak van de nationale recHter 
niet na te leven?
Neen, een verzoekschrift indienen bij het Hof heeft geen schorsende 
werking. U moet voldoen aan de definitieve beslissingen van de 
nationale rechter zelfs indien u een verzoekschrift bij het Hof indient.

 � kan Het Hof me Helpen om een advocaat te vinden?
Neen, het Hof kan u niet helpen om een advocaat te vinden. U kunt, 
bij voorbeeld, contact opnemen met uw plaatselijke advocatenbalie 
en een ledenlijst opvragen.

 � kan Het Hof me Helpen om Het verzoekscHriftformulier 
in te vullen?
Neen, het Hof kan u niet helpen bij het invullen van het 
verzoekschriftformulier. Het Hof moet neutraal blijven in alle 
procedures die bij het Hof worden aangespannen. Het kan u daarom 
slechts verwijzen naar het verzoekschriftpakket, dat u kunt vinden op 
het internet en dat alle documenten en informatie bevat die u nodig 
heeft om een verzoekschrift in te dienen. 

 � is er een mogeliJkHeid van recHtsbiJstand?
Ja. Echter, rechtsbijstand kan niet reeds aan het begin van de 
procedure worden aangevraagd maar slechts wanneer de zaak ter 
kennis van de betrokken regering is gebracht. Daarnaast is het zo 
dat rechtsbijstand niet automatisch wordt toegekend aan iedereen 
die daarom verzoekt.

 � indien ik persoonliJk naar Het Hof kom, kan ik dan 
miJn zaak mondeling uiteenzetten of ervoor zorgen 
dat miJn zaak vlugger beHandeld wordt?
Absoluut niet. De procedure voor het Hof is schriftelijk en het is 
volkomen zinloos om naar het Hof te komen. Het is een verspilling 
van uw tijd.

VEELGESTELDE VRAGENGOED OM TE WETEN
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 � kan Het Hof miJ JuridiscH advies geven?
Het is niet de taak van het Hof om u juridisch advies te geven over de 
door u in uw eigen land te nemen stappen of te volgen procedures. Wat 
de procedure bij het Hof betreft, wordt alles gedetailleerd uitgelegd in 
de informatieve documenten beschikbaar op de website van het Hof. Het 
Hof kan u niet zeggen hoeveel kans op succes uw verzoekschrift heeft; u 
dient de beslissing of het arrest van het Hof af te wachten.

 � kan Het Hof enige actie ondernemen in Het land 
waartegen ik een verzoekscHrift indien?
Neen. Het Hof zal namens u geen actie ondernemen jegens de 
autoriteiten tegen wie u een klacht indient. Echter, het Hof kan in 
uitzonderlijke gevallen de nationale autoriteiten vragen om bepaalde 
maatregelen te nemen of om van bepaalde acties af te zien totdat 
het Hof de zaak heeft kunnen onderzoeken (het gaat hier vooral om 
zaken waar de verzoeker het risico loopt op ernstig lichamelijk letsel).

 � Heeft Het Hof soortgeliJke zaken als die van miJ 
beHandeld?
De arresten van het Hof zijn gepubliceerd op de website van het Hof. 
U kunt daar zoeken om te zien of het Hof al soortgelijke zaken als die 
van u behandeld heeft.

 � miJn verzoekscHrift is niet-ontvankeliJk verklaard; 
kan ik tegen die beslissing in beroep gaan?
Niet-ontvankelijkheidsbeslissingen zijn onherroepelijk en kunnen niet 
aangevochten worden. Dit toont aan hoe belangrijk het is dat verzoekers 
zich ervan verzekeren dat ze aan alle ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoen alvorens een verzoekschrift bij het Hof wordt ingediend.

 � Hoe kan ik informatie over miJn zaak inwinnen?
Het Hof is niet in staat om antwoord te geven op alle verzoeken om 
informatie over de voortgang van zaken die voor het Hof aanhangig 
zijn. Aangezien de procedure bij het Hof schriftelijk is, zal het Hof per 
brief contact met u opnemen indien het meer informatie nodig heeft 
of tijdens de verschillende stappen van de procedure. Daarnaast is 
sommige informatie beschikbaar op de website van het Hof (met 
betrekking tot het ter kennis van de regering brengen van een zaak, 
vragen aan de betrokken partijen, ontvankelijkheidsbeslissingen, enz.).
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