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Procederen in Straatsburg 
Vrijdag 30 oktober 2015 | 12.30 – 17.00 uur 

	  
Er zullen maar weinig advocaten zijn die niet bekend zijn met het belang van de recht-
spraak uit Straatsburg. Veel minder bekend is hoe een klacht in Straatsburg moeten 
worden ingediend en hoe de procedure vervolgens verder verloopt. Daar komt bij dat het 
EHRM de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor verzoekschriften recentelijk heeft aange-
scherpt. Als gevolg van die aanscherping is de stuitingsmogelijkheid afgeschaft en wordt 
een verzoekschrift dat niet aan de formele vereisten voldoet niet meer in behandeling 
genomen. Deze cursus is bedoeld voor advocaten die veel gemaakte fouten op dit punt 
willen voorkomen en graag meer willen weten over de klachtprocedure in Straatsburg.  
 
Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen: 
  

• Wat te doen alvorens een klacht in te dienen? (o.a. uitputting nationale rechts-
middelen, tijdslimieten etc.); 

 
• Het opstellen en indienen van de klacht zelf (o.a. de nieuwe Rule 47 van de Rules 

of Court van het EHRM als gevolg waarvan sloten met klachten niet-ontvankelijk 
worden verklaard ivm niet voldaan aan formele vereisten); 

 
• Het verdere verloop van de klachtprocedure (o.a. repliek Nederlandse regering, 

dupliek klager, zitting, eventuele verwijzing naar Grote Kamer, welke procedurele 
vereisten gelden er? Tot wanneer kan de Nederlandse regering (en klager) nog 
bepaalde argumenten in brengen? etc.); 

 
• Het verzoek tot schadevergoeding (claim for just satisfaction: wat kan wel en wat 

kan niet gevraagd worden?); 
 

• Het treffen van een minnelijke schikking / unilateral declaration Nederlandse re-
gering (waarom wel doen, waarom niet?); 

 
• De mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand door het EHRM (toevoeging 

vs. legal aid door het EHRM ex art. 100 Rules of Court); 
 

• De uitspraak van het EHRM (de (on)mogelijkheden van beroep; tenuitvoerlegging 
van de uitspraak; wat te doen bij interpretatieproblemen; eventuele herziening 
van de uitspraak); 

 
• De mogelijkheden in Nederland met een succesvolle klacht (herziening etc.); 

 
• Vervolgmogelijkheden als de klacht is afgewezen (o.a. klacht bij VN Mensenrech-

tencomité in Genève). 
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Docent: Thom Dieben 
 
Thom is advocaat bij Jahae Raymaekers en docent (Europees) straf(proces)recht aan de 
Universiteit Maastricht. Hij treedt met regelmaat op als advocaat in zaken bij het EHRM. 
 
 
 

Praktische Informatie 
 
Datum: Vrijdag 30 oktober 2015  
 
Tijd: 12.30 - 17.00 uur 
 
12.00 uur Inloop met belegde broodjes 
 
12.30 uur Start cursus 
 
14.00 uur Koffiepauze 
 
14.15 uur Hervatting cursus 
 
15.30 uur Koffiepauze 
 
15.45 uur Hervatting cursus 
 
17.00 uur Afsluiting 
 
 
 
Locatie: Restaurant Barlow, gelegen aan het Plein 15-16 te Den Haag. 
Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten). 
 
 
 
 
 


