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Onderwerp: Toelating mediators onder de doorverwijsvoorzieningen 

 

Geachte heer Opstelten, 

Wij vragen uw aandacht voor het volgende: 

ALGEMEEN 

In Nederland kunnen tot nu toe uitsluitend NMI-geregistreerde mediators 

die door Det Norske Veritas Nederland zijn gecertificeerd en voldoen aan 

aanvullende voorwaarden zoals gesteld door het Ministerie van Veiligheid 

en Justitie optreden als mediator onder de geïnstitutionaliseerde 

‘doorverwijzingsvoorzieningen’ vanuit de gerechten respectievelijk vanuit 

de gefinancierde rechtsbijstand (Juridisch Loket). Vooralsnog is in dit 

kader alleen het Nederlands Mediation Instituut (NMI) opgetreden als 

aangewezen / toegelaten  organisatie.  

Onder aangewezen / toegelaten organisatie verstaan wij hier een 

organisatie die door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in die zin is 

erkend, dat de daarbij ingeschreven mediators, of deelgroepen ervan, 

onder de doorverwijzingsvoorzieningen actief kunnen zijn als mediator. 

Het NMI zal per 1 januari 2012 zijn vigerende certificatiesysteem verlaten. 

Het NMI zal overstappen naar een enkele registratiemogelijkheid, onder 

zelfstandige toetsing in eigen beheer: de NMI Registermediator. Per 

genoemde datum zal de titel ‘NMI gecertificeerd mediator’ komen te 

vervallen en stopt Det Norske Veritas met afgeven van Certificaten van 

Vakbekwaamheid Mediator met daarop ‘NMI’ als vermelde 

belanghebbende organisatie. Naar verluid zal de hiervoor bedoelde 

toelating door uw ministerie vanaf 1 januari 2012 gelden voor de ‘NMI 

Registermediator’. 

 

 



 

INTRODUCTIE INTERNATIONAL ADR REGISTER 

Het International ADR Register is de geregistreerde handelsnaam en 

actviteit van NV Worldwide Certification Examination Institute (WCEI) 

en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 

nummer 24396811. 

Het International ADR Register is opgericht met als doel het wereldwijd 

en onder extern ISO 9001:2008 toezicht van Lloyds Register Nederland 

examineren, registreren en certificeren van ADR professionals 

zoals arbiters, conflict coaches, mediators en negotiators. Bij de 

certificering wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘associate’ en ‘full’ 

certificaathouder.   

Onze ISO 9001:2008 registraties zijn ingeschreven bij United Kingdom 

Accreditation Services (UKAS) en Deutsche Akkreditierungs Rat (DAR). 

Het International ADR Register is door het International Mediation 

Institute (IMI) geaccrediteerd als wereldwijd ‘Qualifying Assessement 

Programm (QAP)’. Alle full ADR certified mediators kwalificeren eveneens 

voor de titel ‘IMI certified mediator’.   

 

VOORAANKONDIGING VERZOEK OM AANWIJZING / 

TOELATING 

Het International ADR Register is voornemens bij het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie een verzoek in te dienen om, net als de bestaande 

aangewezen organisatie NMI, te worden aangewezen c.q. toegelaten als 

bedoeld in de eerste alinea van deze brief. Doel daarvan is ook de ADR 

Full Certified Mediators toegang te bieden tot de 

doorverwijzingsvoorzieningen bij de gerechten en het Juridisch Loket. 

Hiertoe is inmiddels een verzoek geprepareerd. Deze brief heeft wat dit 

punt betreft het karakter van een vooraankondiging. 

 

VERZOEK OM TER BESCHIKKING STELLING TOETSINGS- EN 

ERKENNINGSCRITERIA 

Het International ADR Register verzoekt u schriftelijk de toetsings- en 

erkenningscriteria ter beschikking te stellen die het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie en/of de Raad voor de Rechtspraak en/of de Raad 

voor de Rechtsbijstand hanteren met betrekking tot (de beoordeling van) 

een verzoek zoals bedoeld in de vorige alinea. 

VERZOEK OM KOSTENOPGAVE 

Het International ADR Register verzoekt u schriftelijk om een 

kostenopgave met betrekking tot de eventueel aan ons in rekening te 

brengen kosten, verbonden aan de behandeling en eventuele toewijzing 

van een verzoek als hiervoor bedoeld. 



 

TOELICHTING 

1. Het International ADR Register wil het inmiddels geprepareerde 

verzoek voorafaangaand aan de formele indiening toetsen op basis 

van de officiële toetsings- en erkenningscriteria.  

2. Uit ons bekende bronnen en documenten blijken geen toetsings- 

en erkenningscriteria zodat hierom per separate brief door ons 

wordt verzocht. Gelet op de plaatsgevonden hebbende aanwijzing 

/ toelating van het NMI en NMI gecertificeerde mediators wordt 

aangenomen dat de criteria bekend en openbaar zijn. 

3. Het verzoek van het International ADR Register sluit aan op de 

beoogde werking en doelstelling van de Europese Richtlijn 

Mediation 2008/52/EG en de hiermee beoogde 

mediationwetgeving in Nederland, waarbij mediation en 

mediators een nadere plaats krijgen in het Nederlandse 

rechtsbestel en aan gekwalificeerde mediators rechten en plichten 

worden toegekend. 

4. Het verzoek en de procedure beschouwen wij als openbaar. 

5. Het International ADR Register spreekt de wens uit met het 

Ministerie van Justitie respectievelijk de 

(doorverwijzingsvoorzieningen bij de) gerechten en de 

gefinancierde rechtsbijstand voor onbepaalde tijd een goede, 

zakelijke en functionele relatie te onderhouden.  

AFSCHRIFT 

Een kopie van deze brief zenden wij aan: 

- Raad voor de Rechtspraak 

- Raad voor de Rechtsbijstand 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zien 

uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Joppe van der Poel,    Robert Tettelaar, CEO 

International ADR Register  CEO NV WCEI 

 


