BELANGRIJK
!! LEES DE ONDERSTAANDE TOELICHTING VOLLEDIG !!
4 AUGUSTUS 2021
DIT CONCEPT IS OPGESTELD DOOR ADR REGISTER EN AANGEBODEN AAN DE MINISTER
VAN JUSTITIE EN DE RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND.
DIT CONCEPT IS NIET VASTGESTELD DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN.
MEDIATORS KUNNEN AAN DIT CONCEPT GEEN RECHTEN ONTLENEN.
DIT CONCEPT SLUIT AAN DE ONTWERP GENEUTRALISEERDE INSCHJRIJFVOORWAARDEN
MEDIATORS ZOALS OPGESTELD DOOR ADR REGISTER EN AANGEBONDEN AAN DE MINSTER
EN DE RAAD.
ADR REGISTER LEGT DIT CONCEPT OOK TER BEOORDELING VOOR AAN ALLE ADR REGISTER
CERTIFICAATHOUDERS, DE NEDERLANDSE MEDIATORS VERENIGING EN DE SECTOR (VIA
SOCIAL MEDIA).
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Besluit van de Raad voor Rechtsbijstand, van (datum), (kenmerk), tot aanwijzing
van (naam organisatie) zoals bedoeld in artikel 17 van de Inschrijfvoorwaarden
Mediators.
De Raad voor Rechtsbijstand,
Gelezen de aanvraag van (naam organisatie) d.d.
Overwegende dat
- een aangewezen organisatie dient te voldoen aan de vereisten voor aanwijzing zoals
opgenomen in de Inschrijfvoorwaarden Mediators
- uit het onderzoek van de Raad is gebleken dat aan voornoemd vereiste is voldaan
Gelet op het artikel 33 van de Wet op de Rechtsbijstand,
BESLUIT:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
- Inschrijfvoorwaarden: de laatste versie van de Inschrijfvoorwaarden Mediators zoals
vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand en goedgekeurd door de Minister van
Justitie,
- Wet: de Wet op de Rechtsbijstand
Artikel 2
(Naam organisatie) te (plaatsnaam) (land), ingeschreven in de Nederlandse Kamer van
Koophandel onder nummer (nummer) wordt, op grond van de Wet en de
Inschrijfvoorwaarden, aangewezen als kwaliteitsorganisatie voor mediators waardoor de bij
(naam organisatie) aangesloten mediators het recht verkrijgen een individueel verzoek tot
inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand te doen.
Artikel 3
De aanwijzing wordt verleend voor voor onbepaalde tijd en is niet overdraagbaar.
Artikel 4
Indien (naam organisatie) voornemens is haar werkzaamheden en dienstverlening
waarvoor zij is aangewezen te beëindigen, deelt zij dit tenminste drie maanden voor de
voorgenomen datum van beëindiging mede aan de Raad.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en afschrift gezonden aan de betrokken
aangewezen organisatie.
De Raad voor Rechtsbijstand,
(naam)
Bestuurder
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes
weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan de Raad voor Rechtsbijstand, (adres gegevens). Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend en ten minste te bevatten: - naam en adres van de indiener(s) – de dagtekening – een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt, onder vermelding van de datum
en nummer of kenmerk van het besluit – een opgave van de redenen waarom men zich met het
besluit niet kan verenigen
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