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UITNODIGING  
NMV & MFN 

ADR Register nodigt NMV en MFN uit voor overleg. 

 

 

 

Vragen?  

 

Neem contact met ons op via het contactformulier 

op de website https://adr-register.com of stuur een 

email naar info@adr-register.com.   
 

Document code: ADR-NMV-MFN 

Versie: definitief – 6 november 2021 

Status: gepubliceerd 

https://adr-register.com/
mailto:info@adr-register.com
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Geachte besturen, 

 

Per emailbericht d.d. 15 oktober 2021 heeft het Ministerie van Justitie aan de sector bevestigd de Raad voor de Rechtsbijstand opdracht 

te hebben gegeven de Inschrijfvoorwaarden voor Mediators te herzien en een toelatingsprocedure inclusief criteria te ontwikkelen die het 

mogelijk maakt dat andere organisaties dan MFN, zoals ADR Register, kunnen worden geaccrediteerd en aangewezen t.b.v. de 

Inschrijfvoorwaarden Mediators. In het bericht staat verder dat het ontwikkelen van de procedure en criteria en het afhandelen van de 

lopende en nieuwe aanvragen tot accreditatie en aanwijzing tegen de streefdatum van 1 juli 2022 dienen te zijn gerealiseerd. Aanvullend 

heeft de Raad voor Rechtsbijstand aangegeven met de betrokken (beroeps)organisaties van de bestaande aanwijzing en accreditatie 

(MFN), en de lopende (ADR Register) en nieuwe (niet nader gespecificeerd) aanvragen hiervoor in gesprek te gaan. 

 

ADR Register vindt het belangrijk dat NMV, MFN en ADR Register vooruitlopend op het overleg met de Raad met elkaar contact hebben 

met als doel de aanstaande wijzigingen en nieuwe situatie te bespreken, en te onderzoeken of, hoe en waarop onderlinge afstemming 

mogelijk is. We beseffen dat ADR Register en MFN een moeizame relatie onderhouden; wat ons betreft kan mede worden besproken hoe 

het verleden kan worden afgesloten, zodat de weg naar de toekomst begaanbaar wordt. In dit verband vraagt ADR Register aan NMV – 

als onpartijdige onafhankelijke beroepsorganisatie – om het overleg voor te zitten. 

 

Om de daad bij het woord te voegen nodigt ADR Register hierbij NMV en MFN uit voor overleg op korte termijn. Uiteraard kunnen datum, 

tijd en locatie worden afgestemd. Graag vernemen we z.s.m. of de uitnodiging wordt aanvaard. 

 

Met vriendelijke groeten, 

ADR Register 

Robert Tettelaar 
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