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 Certificeringslevel ► Associate  Full 

 OMSCHRIJVING ▼   

Onderdeel Certificeringsschema 

Schema ADR Register international conflictnavigator® 

Norm GNG-ADR-ISO 

Hoofdscope Mediator (*) 

Subscope 
Te selecteren door de conflictnavigator  

De aanvullende toelatingsdaudit is van toepassing 

Subtype 
Te selecteren door de conflictnavigator  

De aanvullende toelatingsdaudit is van toepassing 

Code Naam   

CF.002 (zie algemene bepalingen) Officiële bedrijfsregistratie N.v.t. Optie 

PF.001 

Online aanmeldingsformulier 

https://globalnetworkgroup.wufoo.com/forms/adrfopf001-

aanmeldingsformulier-adr-register/ 

N.v.t. Ja 

PF.002 

Registratieformulier subscopes, subtypes, specialismen 

https://globalnetworkgroup.wufoo.com/forms/adrfopf002-melding-

aanvullende-scopes-types/ 

N.v.t. Optie 

PF.025 

Overige erkenningen, certificeringen, lidmaatschappen  

= bewijs van (voormalige) DNV certificering, NMI registratie, MFN 

registratie 

N.v.t. Ja 

PF.030 Curriculum vitae N.v.t. Ja 

PF.040 Beperking risico aansprakelijkheid – wettelijke aansprakelijkheid N.v.t. Ja 

Overig Overige documenten ter beoordeling van ADR Register N.v.t. Melding 

 

(*)  

CERTIFICEREN BIJ ADR REGISTER ALS (OUD) MFN MEDIATOR  

 

Algemeen  

ADR Register certificeert op basis van de internationale ISO normering. (Kandidaat) 

certificaathouders kunnen op basis van eerder verworven competenties en andere 

certificeringen, erkenningen, registraties en lidmaatschappen vrijstelling verkrijgen voor 

kwalificatie vereisten bij de toelatings- of hercertificeringsaudit. Hierbij gelden de 

internationale uitgangspunten t.a.v. de veronderstelling van conformiteit en de 

wederzijdse acceptatie van kwaliteitskeurmerken van certificerende instanties. 

 

Uitzonderingsbesluit (oud) DNV gecertificeerde mediators en (oud) NMI/MFN mediators  

Een uitzonderingsbesluit is van toepassing op de toelatings- en hercertificeringsaudit van 

(kandidaat) certificaathouders die beschikken over een (verlopen) DNV certificering als 

mediators of een (verlopen) registratie bij MFN (voorheen: NMI). 

https://globalnetworkgroup.wufoo.com/forms/adrfopf001-aanmeldingsformulier-adr-register/
https://globalnetworkgroup.wufoo.com/forms/adrfopf001-aanmeldingsformulier-adr-register/
https://globalnetworkgroup.wufoo.com/forms/adrfopf002-melding-aanvullende-scopes-types/
https://globalnetworkgroup.wufoo.com/forms/adrfopf002-melding-aanvullende-scopes-types/
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Verkorte toelatingsaudit 

Het uitzonderingsbesluit regelt dat de verkorte toelatingsaudit wordt uitgevoerd. 

De kandidaat stroomt in tegen het full level en hoeft alleen aan te leveren: 

- CF.002 = uittreksel geldige KVK registratie (*) 

- PF.001 = online aanmeldingsformulier  

(Nog niet ingediend? Klik op de documentnaam om naar het formulier te gaan) 

- PF.025 = bewijs (verlopen) registratie/certificering bij DNV, NMI of MFN 

- PF.030 = CV (kopie LinkedIn profiel toegestaan)  

- PF.040 = kopie polis geldige bedrijfs/beroepsaansprakelijkheidsverzekering, of een 

vergelijkbare oplossing 

(*) Niet verplicht. Indien dit document wordt aangeleverd, wordt een bedrijfsprofiel 

toegevoegd aan het persoonlijke profiel. Geen extra kosten. Indien het document niet 

wordt aangeleverd, vervalt het bedrijfsprofiel en wordt alleen het persoonlijke profiel 

toegekend. Later aanleveren kan ook; het bedrijfsprofiel wordt dan alsnog toegevoegd. 

Geen extra kosten. 

 

Hercertificeringsaudit  

Referentie document: ADR.AD.051 Hercertificeringsaudit full level. 

Het uitzonderingsbesluit regelt dat een certificaathouder die op zijn/haar 

hercertificeringsdatum beschikt over een geldige (aanvullende) registratie bij MFN wordt 

vrijgesteld voor de hercertificeringsaudit. De vrijstelling is gekoppeld aan het aanleveren 

van een bewijsdocument waaruit de geldige MFN registratie blijkt. De afhandelingskosten 

bedragen euro 35,- exclusief BTW. 

 

Alle referentie documenten staan gepubliceerd op onze website. 

Ga naar: https://adr-register.com/nl/documenten   

  

https://globalnetworkgroup.wufoo.com/forms/adrfopf001-aanmeldingsformulier-adr-register/
https://adr-register.com/nl/documenten
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ALGEMENE BEPALINGEN 

Op dit document zijn van toepassing:  

1. Document GNG.RD.003 Algemene bepalingen voor alle documenten  

2. Document GNG.PD.001 Reglement audits 

3. Document GNG.PD.016 Process all non-nando conformity assessments 

4. Document GNG.PD.017 Vereisten audit documenten  (*) 

De hiervoor genoemde documenten staan gepubliceerd op onze websites en zijn hierbij als herhaald en ingelast 

aangemerkt. 

 

(*) !! Raadpleeg dit document !! In dit document: de volledige omschrijving en alle kwalificatie 

vereisten (toegelaten bewijs) m.b.t. de door u aan te leveren documenten. 

 

DOCUMENT TYPE 

• Ja   = verplicht document 

• N.v.t.  = geen verplicht document 

• Optie  = geen verplicht document, vrijwillig/aanvullend document 

• Melding = u ontvangt een melding m.b.t. de verplichte extra documenten 

 

AANLEVEREN DOCUMENTEN 

• Documenten kunnen niet worden geupload.  

• Aanleveren documenten uitsluitend via per email of WeTransfer. 

 

ZONDER COMPLEET TOELATINGSDOSSIER GEEN REGISTRATIE/CERTIFICERING 

De registratie/certificering wordt toegekend zodra het toelatingsdossier compleet is. 

 

VERPLICHT: PERSOONLIJK PROFIEL 

Het persoonlijke profiel is verplicht.  

 

VRIJWILLIG: BEDRIJFSPROFIEL (document CF.002) 

Het bedrijfsprofiel is vrijwillig. Bij een bedrijfsprofiel kan worden gekozen tussen basisregistratie en 

bedrijfscertificering.  


