ADR INTERNATIONAL REGISTER

cERTIFICATTON FoR ARBITRATORS, cONFLIcTcOAcHES, MEDIATORS & NEGOTIATORS

AAN:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
t,a.v. de Minister voor Rechtsbescherming
De heer S. Dekker
Postbus 20301
NL 25OO EH DEN HAAG
NEDERLAND

Ammerzoden, 25 januari 2O2L
Referentie:
Onderwerp:

ADR/minjus-wet-pcm-3
Aanvullende reactie ADR Register n.a.v. ontwerp mediation wetgeving versie januari 2021

Geachte heer Dekker,

Wij reageren kort aanvullend n.a.v. het online ronde tafel overleg d.d. 2l januari ZO2l.
Onze eerdere reactie is zowel per post als per email toegezonden per 21 januari 2OZ7 en
is hierbij als ingelast en herhaald aangemerkt.

Toestemming d istributie
U heeft onze toestemming onze inbreng te delen met de deelnemers aan de preconsultatie en verzoeken u dit ook te doen,

Formee! ingebracht
ADR Register beschouwt haar inbreng als formeel ingebracht, en daarmee formeel
onderdeel van het wetgevingsdossier.

Geen overeenstemming
ADR Register heeft vastgesteld op basis van de online ronde tafel bijeenkomst dat op
twee deelnemende partijen na alle partijen hun in- en toestemming hebben onthouden
aan het ontwerp wetsvoorstel.
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De vereniging fiscale mediators gaf toestemming onder de toevoeging dat

zij nagenoeg

ieder voorstel ongeacht inhoud, wellicht enkele details voorbehouden, zal goedkeuren
omdat de vereniging een primair belang heeft bij wetgeving ongeacht de inhoud, hetgeen
naar onze opvatting een opmerkelijk standpunt is.
De Raad voor Rechtspraak gaf aan het ontwerp wetsvoorstel nog niet te hebben

bestudeerd en zich het recht voor te behouden later te reageren. Deze stellingname is
opvallend en ongewenst.
Hiermee staat vast dat u en de sector oeen overeenstemming hebben en dat het
onderwerp controversieel is, zodat het niet aan u i.c. dit kabinet is om e.e.a. als'lopende
kwestie' af te handelen tijdens de demissionaire kabinetsperiode.

Inmiddels heeft ADR Register de bestuursvoorzitter van Mediators Federatie Nederland
(MFN) en Nederlandse Mediators Vereniging (NMV) gevraagd om onderling overleg, met
als doel te onderzoeken hoe het initiatief van het ministerie kan worden overgenomen,
zodat de sector met een eigen initiatief komt en hiervoor politieke steun zoekt.

Feedback en advies n.a.v. (online) ronde tafels
ADR Register betwijfelt in algemene zin of bijeenkomsten zoals de recente en
voorgaande ronde tafels effectief zijn. Naar onze opvatting zijn teveel mensen aanwezig,
zodat van verdieping en dialoog niet of nauwelijks sprake is.
Verder:

-

Het draagt niet bij als organisaties met meer dan 1 persoon zijn

vertegenwoordigd, waarbij door meer personen het woord wordt gevoerd namens
1 organisatie. Indien meer dan 1 persoon namens 1 organisatie deelneemt, ligt
het in de rede om 1 woordvoeder het woord te laten te doen en de overige
personen als waarnemer (dus zonder woordvoering) aanwezig te laten zijn.
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Het draagt ook niet bij dat Mediators Federatie Nederland zelf het woord voert, en
dan ook nog met 2 personen, en dat ook alle federatie partners apart aanwezig

zijn en separaat het woord voeren. Het ligt in de rede om te verlangen dat MFN
als federatie optreedt en dus mede de federatie partners vertegenwoordigt. Of dat
bij gebrek aan eenheid wordt aangegeven dat MFN niet deelneemt en in plaats
daarvan alle federatie partners als losse en zelfstandig optredende entiteiten. De
huidige situatie leidt tot een onduidelijke, niet zuivere inbreng vanuit en namens
MFN.

Tot heden worden alleen sectorale organisaties betrokken, Wij missen de inbreng
en participatie van andere belangrijke belanghebbenden, zoals mediator-cliënt
ers (co nsu me nten -, we rknemers-, we rkg eversorga n isaties,
andere sectorale organisaties vanuit een opdrachtgevende rol) en een
verteg enwoord

i

vertegenwoord

ig

g

ing van geaccred iteerde trai n i ngsinstituten. Naa r onze
overtuiging heeft wetgeving alleen zin indien ook vanuit deze organisaties consent
wordt afgegeven.
Deze bijeenkomst heeft aangetoond dat de deelnemers het over essentiële
aspecten zoals ondermeer definities en uitgangspunten oneens zijn. Bij de
uitwerking van plannen en structuren is een succes voorwaarde dat wordt gewerkt

tegen geaccepteerde definities en uitgangspunten. Hiermee vragen wij ons in alle
oprechtheid af of alle deelnemers over de noodzakelijke kennis en achtergrond
beschikken om tot werkbare definities en uitgangspunten te komen. Het is zinvol
om het uitgangspunt'schoenmaker blijf bij je leest'toe te passen.

M.b.t. dit laatste bij wijze van voorbeeld:

o

ADR Register heeft verstand van en eruaring met accreditatie en
certificeringsprocessen. Hierover kunnen wij ats exoert (deskundÍge) een
inhoudelijk relevante bijdrage leveren,

o

ADR Register heeft beperkte kennis van en ervaring met

stimuleringsmaatregelen. Hierover maken wij graag ats betanghebbende
een keuze gebaseerd op een voorstel van experts dat is gebaseerd op een
360-graden-advies.
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Samengevat is ons advies dergelijke bijeenkomsten anders in te richten. Ons voorstel is

in kleine groepen expertise gericht te werken en daarwerkelijke experts te laten
deelnemen. Op basis van de uitkomsten kan de sector i.c. kunnen de sector organisaties,
inclusief de vertegenwoordigers van de mediator-cliënt groepen en trainingsinstitute

vanuit hun rol als belanghebbenden gerichte keuzes maken, die aansluitend tot een
geïntegreerd totaal ontwerp worden samengevoegd. Hierover vindt informele afstemming
plaats. Vervolgens kan een plenaire sector bijeenkomst worden gehouden waarin het /
totaal ontwerp wordt vastgesteld.

Karakter
Deze brief heeft een openbaar karakter en is niet vertrouwelijk of persoonlijk.

Correspondentie
Correspondentie n.a.v. deze brief ziet ADR Register graag uitsluitend tegemoet via:
nfo@ad r- reg iste

com

Email:

i

Post:

Industrieweg 4, 5324 JX Ammerzoden, Nederland

r.

Verzending
per gewone post en email, en onder algeheel voorbehoud

Deze brief

van rechten
erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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