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Geachte bestuur,

Bijgevoegd zend ik u onze brief van heden aan de Minister van Justitie.

Kortheidshalve volsta ik met de verwijzing naar de inhoud.

SKM is net als ADR Register een certificerende instantie. Beide organisaties hebben

daarmee een gelijke taak.

Het is onze overtuiging dat uw en onze organisatie belang hebben bij het tot standkomen

van een objectieve norm voor het accrediteren en aanwijzen van certificerende instanties

voor mediators, Het ontbreken van zo'n norm, en de daaruit voorkomende effecten, is
mede de oorzaak van het ontbreken van functionele contacten en/of samenwerking

tussen uw en onze organisatie.

ADR Register nodigt u uit tot deelname aan het beoogde traject (project).

ADR Register vraagt u via een ja of nee antwoord kenbaar te maken of u zult participeren

in het traject (project), en zo ja, onder welke eventuele voorwaarden, en zo nee, waarom
niet, We stellen er prijs op uiterlijk per woensdag 19 mei 2021 van u te vernemen.

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan de Minister van Justitie en de

Nederlandse Mediators Vereniging (NMV).
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openbaar karakter en is niet vertrouwelijk of persoonlijk.

Correspondentie n.a.v, deze brief ziet ADR Register graag uitsluitend tegemoet via email

info@adr-register.com of per post: Industrieweg 4,5324 JX Ammerzoden, Nederland,

Deze brief verzonden per aangetekende post en email.

ADR Regi wt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met g roeten,

Network Group (ADR INTERNATiONAL REGISTER)
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Geachte heer Dekker,
l

ADR Register refereert aan het wetsgevingstraject mediation in het algemeen, en in het

bijzonder aan ons overleg d.d. 23 maart 2021 met het ministeriële projectteam.

Uitnodiging
Langs deze weg bevestigen wij de gedane uitnodiging. De uitnodiging strekt tot het

gezamenlijk, inclusief stichting kwaliteit mediators (SKM), starten van een traject

(project) m,b.t. het ontwikkelen van een accreditatie- en aanwijzingsnorm voor

certificerende instanties voor mediators.

Toelichting

1. Het meest recente wetsvoorstel mediation (december 2O2O) beoogt in hoofdstuk

4, artikel 14 en 15, te regelen dat certificerende instanties t.b.v. een wettelijke

register kunnen worden aangewezen en dat de door hen gecertificeerde mediators

direct of vereenvoudigd kwalificeren voor opname in een wettelijk register. Noch

de wet noch de memorie van toelichting geven uitsluitsel m.b.t. de accreditatie en

aanwijzing van certificerende instanties. De in de ontwerp-wet gehanteerde term

beroepsorga nisatie i. p.v, certificerende i nsta ntie schept miverstanden en

onduidelijkheden, en versterkt de tegenstellingen binnen' de sector'

2. De Inschrijfvoorwaarden voor Mediators, zoals opgesteld door de Raad voor

Rechtsbijstand en goedgekeurd door de Minister van Justitie, voorzien niet een

accreditatie- en aanwijzingsnorm. De Inschrijfvoorwaarden zijn voor wat betreft

dit aspect niet gekoppeld aan een objectief proces met bijbehorende procedures

en criteria.

PAGE 1 OF 3

Global Network Group (GNG) is ISO 9001:2015 certified by
Register (t0262226). Registered offices in The Netherlands,
Africa and United Kingdom. ADR Register is part of Global
Group.

,r@ 
ml



ADR INTERNATIONAL REGISTER
cERTIFICATIoNFoRARBITRÀToRs,coNFLIcTcoAcHEs,MEDIAToRs&NEGoTIAToRS

3, In de brief van uw ambtsvoorganger d.d. L7 februari 2012 en kenmerk

5724g7g1L2 is toegezegd dat de Raad voor Rechtsbijstand de

Inschrijfvoorwaarden zal herzien, en wel zodanig dat objectivering tot stand komt

en alle referenties naar NMI (thans: MFN) worden verwijderd. Hieraan is tot op

heden geen invulling aan gegeven,

4. Het voorgestelde traject (project) levert als resultaat een concrete en toepasbare

norm voor de accreditatie en aanwijzing van de certificerende instanties,

waardoor de knelpunten zoals genoemd onder de voorgaande punten 1, 2 en 3

worden weggenomen.

5. Het projectteam bestaat wat ons betreft uit Ministerie van Justitie, stichting ADR

Register en stichting kwaliteit mediators (SKM). Zowel ADR Register en SKM

beschikken over de noodzakelijke inhoudelijke expertise. Hierbij liikt het ons

logisch dat het Ministerie e.e.a. nader afstemt met de Raad voor Rechtspraak en

Raad voor Rechtsbijstand. Uiteraard borgt het projectteam dat afstemming van

het beoogde eindresultaat met de diverse sectorale organisaties plaatsvindt,

waaronder in ieder geval begrepen Mediators Federatie Nederland (MFN) en

Nederlandse Mediators Vereniging (NMV).

Vraag en verwachting

ADR Register vraagt u via een ja of nee antwoord kenbaar te maken of u zult participeren

in het traject (project), en zo ja, onder welke eventuele voorwaarden, en zo nee, waarom

niet.

ADR Register verwacht uw antwoord binnen de gebruikelijke bestuurlijke termijn van 8

weken, gerekend vanaf het online overleg d.d. 23 maart 2021, en dus uiterlijk per

woensdag 19 mei 2O2L.

Kopie brief SKM

Bijgevoegd de kopie van onze brief aan SKM.

Afschrift
Een afschrift van deze brief wordt verzonden naar de Nederlandse Mediators Vereniging

(NMV).

Karakter

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

correspondentie n.a.v. deze brief ziet ADR Register graag uitsluitend tegemoet via:

Email: info@ad r- reg ister.com

Post: Industrieweg 4t 5324 JX Ammerzoden, Nederland

Verzending en voorbehoud

Deze brief wordt verzonden per aangetekende post en email'
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