
Van: (raad) 

Verzonden: donderdag 12 april 2018 10:58 

Aan: (mfn) (skm) (adr register) (minjus) (raad voor rechtspraak) (raad voor 

rechtsbijstand) 

CC: '(minjus) (raad voor rechtspraak) (raad voor rechtsbijstand) 

Onderwerp: ADR Register 

Geachte relaties, 

ADR Register heeft bij de RvR voor Rechtsbijstand (hierna: RvR) een verzoek 

ingediend om accreditatie, zodat ADR full certified mediators zich kunnen inschrijven 

bij de RvR en daarmee toegang wordt verkregen tot: 

- gefinancierde rechtsbijstand èn 

- de verwijzingsvoorziening van de rechtspraak. 

Tot op heden is dit uitsluitend mogelijk voor mediators die MfN-registermediator 

zijn. 

Op 23 januari heeft ADR register zich aan u gepresenteerd. De heren (adr 1) en (adr 

2) hebben een presentatie verzorgd ter ondersteuning van het verzoek om toelating 

en inschrijving bij de RvR. De RvR heeft u in de gelegenheid gesteld daarover vragen 

te stellen en opmerkingen te maken en heeft u gevraagd uw zienswijze desgewenst 

ook schriftelijk naar voren te brengen. U heeft van de geboden gelegenheid gebruik 

gemaakt, waarvoor wij u danken. 

Hoewel de RvR heeft benadrukt dat hij graag had gezien dat via samenwerking 

tussen actoren een differentiatie van registers achterwege zou blijven, heeft de RvR 

zich bestuurlijk steeds op het standpunt gesteld dat de toegang tot voorzieningen 

uiteindelijk niet zou kunnen worden beperkt tot uitsluitend de door MfN 

gecertificeerde mediators en dat ook een andere organisatie, zoals ADR Register, 

mediators zou kunnen accrediteren, indien de kwaliteit van hun werk wordt 

gewaarborgd en het regime van eisen waaraan zij zijn onderworpen tenminste even 

zwaar is. Dit laatste –de voorwaarden moeten kwalitatief even zwaar zijn - is ook naar 

voren gekomen uit uw reacties, welke de RvR heeft meegenomen in zijn besluit. 

Voorwaarden die de RvR verbindt aan toelating van ADR-register 

De RvR heeft besloten ADR-Register –met inachtneming van het voorgaande – 

voorwaardelijk de mogelijkheid te bieden om mediators te accrediteren voor 

inschrijving bij de RvR. Daarbij is specifiek onder meer het volgende aangegeven: 

=ADR draagt met het oog op de voorwaardelijke toelating van ADR zorg voor het 

realiseren van een effectief werkend stelsel waarbij de aan hen verbonden mediators 

periodiek worden geaudit. Alle mediators die zich bij de RvR willen inschrijven 

moeten geaudit zijn. 



=toetsingen/examens voor mediators moeten onder toezicht plaatsvinden. Toetsen 

die thuis (online) kunnen worden gemaakt zijn fraudegevoelig. 

=voor de auditors moet een profiel zijn vastgesteld waarin opleidings-, 

deskundigheids- en ervaringseisen zijn beschreven. 

=de toelatings kwalificatie audit van ADR moet voorafgaand aan het moment waarop 

ADR voorwaardelijk kan worden toegelaten, voldoen aan dezelfde voorwaarden als 

de periodieke kwalificatie audit van de ADR en beide audits moeten aanvullend 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

-de auditor toetst tijdens de audit aan de in artikel 1 van de inschrijvingsvoorwaarden 

voor mediators gestelde eis van 9 mediations in de afgelopen 3 jaar. 

-besluitvorming ten aanzien van de audits en het toezicht op het uitvoeren van de 

audits dient plaats te vinden door een onafhankelijke commissie, opdat de auditor 

zijn werk vrij van druk kan uitvoeren. 

-de audit wordt uitgevoerd aan de hand van een standaardvragenlijst en –rapportage 

en minimaal 2 mediationdossiers. 

=ADR brengt voorafgaand aan voorwaardelijke toelating van ADR de 

tuchtrechtspraak onder in een onafhankelijke stichting of sluit zich ten aanzien van de 

tuchtrechtspraak aan bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Daarbij wil de RvR 

dat ADR een protocol opstelt voor informatie-uitwisseling met de RvR waarbij soft en 

hard signals uitgewisseld worden en maatregelen opgelegd door de tuchtrechter 

doorgegeven worden aan de RvR. 

=de via ADR bij de RvR in te schrijven full certified mediators dienen te voldoen en 

zich te houden aan de door de RvR gestelde inschrijvingsvoorwaarden en de ten 

aanzien van inschrijving van toepassing zijnde wet- en regelgeving. ADR geeft daarbij 

aan de RvR door of de in te schrijven mediators voldoen aan de voorwaarden voor 

algemene inschrijving bij de RvR en inschrijving als Familiemediator bij de RvR. De 

RvR toetst zelf de door de mediator opgegeven affiniteiten aan de hand van het 

aantal zaken in artikel 12 van de inschrijvingsvoorwaarden. 

=de RvR heeft ADR in overweging gegeven om een deel van de te behalen PE punten 

te doen bestemmen voor intervisie. 

Bereidheid ADR/ Implementatie 

ADR heeft aangegeven rekening te zullen houden met de door de RvR gestelde eisen 

en realiseert zich dat het nodig is dat aan de hierboven gestelde voorwaarden is 

voldaan om accreditatie van full certified mediators via ADR mogelijk te maken. De 

RvR koerst voor wat betreft de feitelijke implementatie - na aanpassing van de 

inschrijvingsvoorwaarden - op 1-1-2019. 



Binnen 1 jaar na voorwaardelijke toelating vindt een evaluatie van ADR plaats door 

een onafhankelijke expert op het terrein van mediation, te benoemen na voordracht 

van de RvR en acceptatie door ADR. De toetsing richt zich het stelsel van de door 

ADR gehanteerde processen. 

Ophoging eisen toekomstige inschrijvingsvoorwaarden 

Toelating van tot nu toe niet aan het stelsel deelnemende mediators kan leiden tot 

een groter aanbod van mediators. De RvR zal daarom de eisen in de 

inschrijvingsvoorwaarden ten aanzien van de toelating (ervaringseis en aantal zaken) 

en voortzetting van inschrijving van mediators (punteneis/zakeneis) in 2019 in lijn 

met de adviezen van de Commissies Wolfsen en Van der Meer verder aanscherpen 

teneinde te kunnen blijven borgen dat ingeschreven mediators voldoende 

praktijkervaring blijven opdoen en over meer theoretische kennis en vaardigheden 

beschikken. 

Tot zover ons bericht. Eventuele vragen daarover beantwoorden wij vanzelfsprekend 

graag. 

Met vriendelijke groet, 

………………………………………………………………. 

(raad) 

 


