
 
AANVRAAGFORMULIER ERKENNING PSYCHOTHERAPEUT 

 

Om een erkenningsaanvraag psychotherapie in te dienen bij de Liberale 
Mutualiteiten dient u dit document volledig ingevuld en vergezeld van een kopie 
van uw basisdiploma, een kopie van uw diploma psychotherapie alsook een 
bewijs van aansluiting bij een beroepsvereniging van psychotherapeuten terug te 
bezorgen aan de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, ter attentie van 
Veronique Nya, Livornostraat 25 te 1050 Brussel (veronique.nya@lm.be)  

 

 

Persoonsgegevens 
 

Naam: ...................................................................................................................  

Praktijkadres:  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

E-mailadres: ..........................................................................................................  

Telefoonnummer: ..................................................................................................  

Geboortedatum: ................... / ................. / ..................  

 

 

Basisdiploma (kopie van diploma bij aanvraagformulier voegen) 

 
Behaalde basisdiploma: 

 ..............................................................................................................................  

Datum behaalde diploma: ................. / ............... / ...............  

 

 

Diploma psychotherapie (kopie van diploma bij aanvraagformulier voegen) 

 
School waar de opleiding werd gevolgd: 

 ..............................................................................................................................  

Aantal uren gevolgde opleiding: ............................................................................  

gespreid over ...........................aantal jaren.

mailto:veronique.nya@lm.be


Verklaring op eer 

 
Ik, ............................................................................................... , verklaar op eer: 
 

✓ te zijn aangesloten bij de volgende beroepsvereniging van 

psychotherapeuten (bewijs van aansluiting bij aanvraagformulier erkenning meesturen): 

 

 .............................................................................................................................................  
 

✓ Hier bijkomend verklaar ik de psychotherapie uit te oefenen conform de 

bestaande wettelijke bepalingen (kopie van deze vigerende wetgeving in bijlage) en 

behoor ik tot één van ondergenoemde categorieën (duid aan wat past): 

o Ik heb mijn studies aangevat vanaf het academiejaar 2017-2018 en 

ik voldoe aan de bijpassende voorwaarden 

o Ik maak aanspraak op verworven rechten, conform de 

Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen van 10/05/2015, omdat ik uiterlijk in het 

academiejaar 2016-2017 reeds aan de slag ben als 

psychotherapeut, of dat academisch jaar mijn studies heb 

aangevat 

o Ik kom niet in aanmerking voor verworven rechten, maar oefen de 

psychotherapie uit sinds uiterlijk 01/09/2016 en beschik bijgevolg 

over het recht om verder psychotherapie uit te oefenen, conform 

het arrest van 16/03/2017, uitgesproken door Het Grondwettelijk 

Hof 

✓ Hier bijkomend verklaar ik dat mijn opleiding zich situeert binnen één van 

de vier hoofdrichtingen (duid aan wat past): 

o Psychodynamische therapie 

o Experiëntiële therapie 

o Gedragstherapie 

o Systeempsychotherapie 

✓ Ik verklaar hierbij tevens: 

o niet te beschikken over een RIZIV nummer 

o te voldoen aan de BTW-verplichtingen 

o de Landsbond van Liberale Mutualiteiten onmiddellijk op de hoogte 

te brengen indien 1 van bovenstaande gegevens wijzigt. 

o Te beschikken over de nodige bewijsstukken (Behaalde relevante 

diploma’s, bewijs van tewerkstelling bij aanvraagformulier erkenning meesturen) 

✓ Door de ondertekening van dit aanvraagformulier, kan aan de Landsbond 

van Liberale Mutualiteiten géén aansprakelijkheid worden opgeworpen 

voor eender eventueel schadebeding welke kan voortvloeien uit de relatie 

patiënt en de door de Landsbond erkende en in hun lijst opgenomen 

psychotherapeuten. 

 

Datum aanvraag: Handtekening  

 

 

 ................ / .............../................   .........................................  


