
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Praktische informatie voor het indienen van een verzoek om 
voorlopige maatregelen 

Hoe neemt u contact op met het Hof? 

Verzoeken worden ontvangen door personeel van de Griffie van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur 
tot 16.00 uur (plaatselijke tijd in Straatsburg: GMT+1). Verzoeken die na 16.00 uur binnenkomen 
worden normaliter niet diezelfde dag nog behandeld. 

Verzoeken die tijdens het weekend of op feestdagen worden ontvangen, worden niet op die dagen, 
maar op de eerstvolgende werkdag behandeld (zie Lijst van feest- en andere vrije dagen). 

Een verzoek dient te worden ingediend via de ECHR Rule 39 Site, per fax of per post. Het Hof neemt 
per e-mail verstuurde verzoeken niet in behandeling. 

 Het webadres van de site is https://r39.echr.coe.int  
Voor meer informatie over de site, zie hieronder. 

 De fax nummers speciaal bedoeld voor het indienen van verzoeken zijn: 
+33 3 90 21 43 50 en  
+33 3 88 41 39 00 

Het wordt aangeraden om faxberichten die meer dan tien pagina’s bevatten in verschillende 
delen te verzenden opdat ze zo goed mogelijk kunnen worden ontvangen en behandeld. 

 Het correspondentieadres is:  
Europees Hof voor de Rechten van de Mens  
Raad van Europa 
67075 STRAATSBURG CEDEX  
FRANKRIJK 

Ieder verzoek dat per fax of per post wordt verzonden moet, in dikgedrukte letters op de eerste 
pagina van het document, de volgende vermeldingen bevatten: 

“Artikel 39 – Urgent 

Contactpersoon (naam en contactgegevens): ... 

In uitzettings- of uitleveringszaken dient tevens het volgende te worden aangegeven: 

Geplande datum en tijdstip van verwijdering en bestemming: ...”  

Een verzoek om voorlopige maatregelen dient normaliter zo spoedig mogelijk nadat de definitieve 
nationale beslissing is uitgesproken te worden ontvangen, teneinde het Hof en de Griffie voldoende 
tijd te geven om de kwestie te onderzoeken. In uitzettings- of uitleveringszaken is het Hof 
mogelijkerwijs niet in staat om verzoeken te behandelen die minder dan één werkdag vóór het 
geplande tijdstip van verwijdering worden ontvangen 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c=
https://r39.echr.coe.int/
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Benodigde informatie en stukken 

Verzoeken dienen zo mogelijk in één van de officiële talen van de Verdragssaten te zijn gesteld. Zij 
dienen de volgende informatie en stukken te bevatten. 

 Voorna(a)m(en) van de verzoeker 
 Achterna(a)m(en) van de verzoeker 
 Huidig adres van de verzoeker 
 Geboortedatum 
 Nationaliteit(en) 

 Indien er meerdere verzoekers zijn, “Voorna(a)m(en)”, “Achterna(a)m(en)”, “Huidig adres”, 
“Geboortedatum” en “Nationaliteit(en)” van iedere verzoeker 

 Voorna(a)m(en), Achterna(a)m(en) en Adres van de vertegenwoordiger, indien van 
toepassing  

 De Staat of Staten waartegen het verzoek is gericht 

A. Gronden voor het verzoek om voorlopige maatregelen 
1. Gedetailleerde beschrijving van de huidige situatie 
2. Aard van het vermeende onmiddellijke gevaar voor onherstelbare schade 
3. Een kopie van alle dienaangaande relevante stukken (recente medische rapporten, 

foto’s, stukken waaruit de kwetsbaarheid van de verzoeker blijkt, persartikelen of 
rapporten over de situatie van de verzoeker, enz.) 

4. In zaken betreffende verwijdering/uitzetting/uitlevering: 
a. Gedetailleerde redenen voor het verlaten van het land van herkomst/land 

van bestemming 
b. Redenen om te vrezen voor terugkeer naar het land van herkomst/land van 

bestemming 
c. Informatie over de datum en omstandigheden van aankomst in de 

Verdragsstaat 
d. Land van bestemming 
e. Geplande datum van verwijdering/uitzetting/uitlevering 
f. Een kopie van alle dienaangaande relevante stukken (huiszoekingsbevelen, 

aanhoudingsbevelen, strafrechtelijke veroordelingen, persartikelen of 
rapporten over de verzoeker, landenrapporten, enz.) 

B. Informatie over de nationale procedures in de Verdragsstaat: 
1. Informatie over de nationale procedures, met inbegrip van de datum en de inhoud 

van gerechtelijke beslissingen en beroepsprocedures  
2. Alle andere relevante informatie over procedures voor nationale autoriteiten 
3. Een kopie van alle dienaangaande relevante stukken (kopieën van besluiten van 

nationale autoriteiten, gerechtelijke uitspraken, bij de nationale autoriteiten en 
gerechten ingediende verzoekschriften, enz.) 

4. In zaken betreffende verwijdering/uitzetting/uitlevering: 
a. Informatie over de asielprocedure(s), indien van toepassing 
b. Informatie over uitzettingsprocedure(s) 
c. Een kopie van alle dienaangaande relevante stukken 

C. Artikelen van het Verdrag waarnaar wordt verwezen 
D. Een ingevuld machtigingsformulier indien het verzoek wordt ingediend door een 

vertegenwoordiger. Het formulier kan kort na de indiening van het verzoek worden 
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nagezonden. Een verzoek om voorlopige maatregelen dient echter bij het Hof te worden 
ingediend met instemming van de verzoeker  

E. Een referentienummer van het Hof indien u er reeds één heeft met betrekking tot het 
onderhavige verzoek 

F. Alle andere informatie en stukken die u noodzakelijk acht 

Belangrijk 

Indien bovengenoemde informatie en stukken niet worden verstrekt, kan dit ertoe leiden dat het 
verzoek om voorlopige maatregelen als niet-onderbouwd of onvolledig wordt beschouwd. Een 
simpele verwijzing naar argumenten aangevoerd in andere stukken of naar nationale procedures is 
niet voldoende. Ieder verzoek dient vergezeld te zijn van de hierboven vermelde informatie en 
stukken.  

Aanwijzingen voor het indienen van een verzoek via de ECHR Rule 39 Site 

De ECHR Rule 39 Site dient uitsluitend gebruikt te worden voor het indienen van verzoeken om 
voorlopige maatregelen bij het Hof krachtens Artikel 39 van het Huishoudelijk Reglement van het Hof. 
Informatie en stukken die geen betrekking hebben op verzoeken om voorlopige maatregelen zullen 
niet worden onderzocht en dergelijke verzoeken op deze site zullen onmiddellijk worden afgesloten. 

De site zal worden gebruikt voor de correspondentie met de verzoekers die hun verzoek via deze site 
hebben ingediend, totdat een beslissing op het verzoek om voorlopige maatregelen is genomen. De 
via de site gevoerde correspondentie, met inbegrip van de kennisgeving van elke administratieve of 
gerechtelijke beslissing, zal niet per gewone post worden verzonden. Het Hof zal de site niet gebruiken 
om contact op te nemen met verzoekers die hun verzoek via een andere weg, namelijk per fax of per 
post, hebben ingediend. 

Om een verzoek in te dienen, moeten de verzoekers (verplicht): 

 Het veld “Titel van het verzoek (Verzoekers dienen in dit veld kort het onderwerp van hun 
verzoek aan te geven)” invullen 

 De velden met betrekking tot de verzoekers, de vertegenwoordiger en de betrokken Staat 
invullen 

 Tenminste één bijlage meesturen. Alle bijlagen moeten in PDF-formaat zijn. Meer informatie 
over de vereisten omtrent het formaat en de grootte van stukken is te vinden in de 
Algemene voorwaarden. 

Belangrijk 

Na het indienen van uw verzoek kunt u alleen verdere informatie of stukken via de ECHR Rule 39 Site 
sturen als het Hof u daarom verzoekt. 

Vervolg geven aan het verzoek 

Zodra een verzoek om voorlopige maatregelen is ingediend, wordt van de verzoeker of zijn of haar 
vertegenwoordiger verlangd er vervolg aan te geven. Het is met name van essentieel belang dat het 
Hof onmiddellijk in kennis wordt gesteld van iedere wijziging van de administratieve status van de 
verzoeker of van andere omstandigheden (bij voorbeeld, indien de verzoeker een verblijfsvergunning 
krijgt of naar het land van herkomst terugkeert). De vertegenwoordiger van de verzoeker dient het 
Hof tevens onverwijld uit eigen beweging op de hoogte te stellen van elk mogelijk verlies van contact 
met de verzoeker. 

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=rule39
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Wanneer het verzoek werd ingediend via de ECHR Rule 39 Site en het verzoek op de site is afgesloten 
nadat de verzoeker in kennis is gesteld van een beslissing, dient verdere correspondentie aan het Hof 
per fax of per post te worden verzonden.  
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