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Informatie voor verzoekers (2) 
Procedure na kennisgeving van een verzoekschrift – contentieuze fase 

1.  Gezamenlijke beoordeling van de ontvankelijkheid en de gegrondheid 

In de regel lenen zaken zich voor gelijktijdige beoordeling van hun ontvankelijkheid en hun 
gegrondheid, conform Artikel 29 § 1 van het Verdrag en Artikel 54A van het Huishoudelijk 
Reglement. In zaken die het Hof ontvankelijk en gereed voor beoordeling van de gegrondheid acht, 
kan het, met toepassing van Artikel 54A § 2 van het Huishoudelijk Reglement, onmiddellijk een 
arrest wijzen.  

2.  Uitwisseling van opmerkingen over ontvankelijkheid en gegrondheid en claims voor billijke 
genoegdoening 

De betrokken Regering wordt normaliter verzocht haar schriftelijke opmerkingen binnen twaalf 
weken in te dienen. Na ontvangst worden die opmerkingen naar u doorgezonden om u in de 
gelegenheid te stellen daar schriftelijk op te reageren. In de regel wordt u daarbij tevens verzocht 
eventuele claims voor billijke genoegdoening onder Artikel 41 van het Verdrag in te dienen. De 
termijn hiervoor bedraagt zes weken. Ingeval het de Regering werd toegestaan om haar 
opmerkingen in de nationale taal in te dienen (Artikel 34 § 4 (a) van het Huishoudelijk Reglement), 
dient de Regering het Hof op een later tijdstip van een vertaling in het Engels of het Frans te 
voorzien. In de regel is verlenging van de genoemde termijnen niet mogelijk. 

Wanneer u geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheden om schriftelijk te reageren op de 
opmerkingen van de Regering of om claims voor billijke genoegdoening onder Artikel 41 in te 
dienen, dan dient u het Hof daarvan op de hoogte te stellen binnen de genoemde termijn. Indien u 
dit nalaat kan dit ertoe leiden dat het Hof daaruit afleidt dat u niet langer geïnteresseerd bent in het 
handhaven van uw verzoekschrift, in welk geval uw zaak van de rol kan worden geschrapt 
(Artikel 37 § 1 (a) van het Verdrag). 

Met betrekking tot claims voor billijke genoegdoening wordt uw bijzondere aandacht gevraagd voor 
Artikel 60 van het Huishoudelijk Reglement: Indien u nalaat onderbouwde claims, tezamen met de 
vereiste bewijsstukken, binnen de gestelde termijn in te dienen, dan zal het Hof geen 
genoegdoening toekennen of uw claim ten dele afwijzen. Dit is ook het geval wanneer een verzoeker 
in een eerder stadium van de procedure heeft aangegeven een billijke genoegdoening te wensen. 

In ieder geval zal het Hof slechts een billijke genoegdoening toekennen indien en voor zover het dat 
noodzakelijk acht. Het Hof kan een genoegdoening toekennen voor de volgende schadecategorieën: 
(1) materiële schade, d.w.z. daadwerkelijk geleden schade als een direct gevolg van de beweerde 
schending; (2) immateriële schade, d.w.z. compensatie voor het lijden en de onrust die door de 
schending werden veroorzaakt; en (3) de kosten en uitgaven gemaakt teneinde een beweerdelijke 
schending te voorkomen of teneinde rechtsherstel te verkrijgen na een schending van het Verdrag, 
zowel met betrekking tot de procedure voor de nationale instanties als met betrekking tot de 
procedure voor het Hof in Straatsburg. De kosten dienen te worden gespecificeerd en zullen alleen 
worden toegekend indien het Hof van oordeel is dat ze redelijk, daadwerkelijk gemaakt en 
noodzakelijk zijn. U dient uw claims te doen vergezellen van alle noodzakelijke bewijsstukken, zoals 
facturen. De Regering zal vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om commentaar te leveren 
op de claims voor billijke genoegdoening alsmede, indien gewenst geacht, om nadere opmerkingen 
op het verzoekschrift te maken. Om de verwerking van de documenten die ten tijde van de 
uitwisseling van schriftelijke opmerkingen en claims voor billijke genoegdoening worden overgelegd 
te vergemakkelijken, wordt u verzocht alle stukken, inclusief bijlagen, op papier van standaard A4 



formaat te sturen, met alle pagina’s doorgenummerd en niet aan elkaar geniet, gelijmd of aan elkaar 
bevestigd op welke manier dan ook. U wordt er tevens aan herinnerd dat u het Hof geen originelen 
van documenten toe moet doen komen. 

3.  Laattijdige en ongevraagde opmerkingen 

Opmerkingen die werden verzonden na de laatste dag van de gestelde termijn, waarvan niet binnen 
diezelfde termijn uitstel werd gevraagd, zullen in de regel niet in het dossier ter beoordeling van het 
Hof worden opgenomen (Artikel 38 § 1 van het Huishoudelijk Reglement). Het voorgaande dient u er 
echter niet van te weerhouden het Hof uit eigen beweging op de hoogte te houden van eventuele 
belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot uw zaak of tot het overleggen van eventuele nadere 
relevante beslissingen van de nationale autoriteiten. 

4.  Het gebruik van talen 

In deze fase van de procedure dienen, in overeenstemming met Artikel 34 § 3 van het Huishoudelijk 
Reglement, alle correspondentie en opmerkingen van u of uw gemachtigde in de regel te worden 
opgesteld in één van de officiële talen van het Hof, d.w.z. Engels of Frans. Het Hof kan evenwel 
toestemming geven voor het gebruik van de officiële taal van een Verdragsstaat. 

5.  Tussenkomst van een andere Verdragsstaat 

Indien u een onderdaan bent van een andere Verdragsstaat dan die tegen welke de klacht is 
ingediend, dan zal de Regering van de Verdragsstaat waarvan u onderdaan bent worden uitgenodigd 
aan de procedure deel te nemen (zie Artikel 36 § 1 van het Verdrag en Artikel 44 van het 
Huishoudelijk Reglement). U zult worden geïnformeerd over het antwoord van die Regering. 


