
 

 

Aanvraagformulier Bemiddeling 
 

 

Met dit formulier kunt u bemiddeling aanvragen. Wij herinneren u eraan dat om van deze 

bemiddelingsprocedure gebruik te kunnen maken, ten minste één van de twee partijen moet zijn 

ingeschreven bij de Psychologencommissie. 

Alle gegevens op dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt in 

overeenstemming met de GDPR. Zij zullen alleen worden geraadpleegd door bevoegd 

personeel van de Psychologencommissie. 

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de bemiddelingsprocedure tussen de partijen op 

te zetten, om statistieken op te stellen voor het jaarverslag van de Psychologencommissie, en 

om onze diensten te verbeteren. U zult niet identificeerbaar zijn in de eindresultaten van deze 

statistieken en de gegevens zullen worden geanonimiseerd zodra de doelstellingen zijn bereikt. 

U kunt te allen tijde uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens door te vragen naar 

verbetering, overdracht of verwijdering ervan. 

 

U kunt het ingevulde formulier met eventuele bijlagen sturen naar: 

 

Psychologencommissie 

Studiedienst 

Kunstlaan 3  

B-1210 Brussel 

 

of bemiddeling@compsy.be 

Uw persoonlijke gegevens : 

 

Naam : 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

Voornaam : 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

Verhouding m.b.t. de 

andere partij1: 

(Inschrijvingsnummer 

indien u een ingeschreven 

psycholoog bent)  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
1 Zoals bv. cliënt/patiënt, collega, werknemer, familielid van een cliënt/patiënt,… 



 

 

Adres2 : 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : 
…………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres : 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

Gegevens van de andere partij : 
 

Naam : 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

Voornaam : 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

Verhouding m.b.t. de 

psycholoog/andere 

partijaanvrager3 :  

(Inschrijvingsnummer 

indien het om een 

ingeschreven psycholoog 

gaat) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adres4 : 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : 
…………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres : 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
2 Domicilieadres voor patiënten/cliënten – professioneel adres voor beroepsbeoefenaars 
3 Zoals bv. cliënt/patiënt, collega, werknemer, familielid van een cliënt/patiënt,… 
4 Domicilieadres voor patiënten/cliënten – professioneel adres voor beroepsbeoefenaars 



 

 

Redenen voor de aanvraag : 

Geef hieronder in het kort uw bezwaren weer. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Voorwaarden : 

Omcirkel wat voor u van toepassing is. 
 

Wenst u dat de Commissie zelf een bemiddelaar aanstelt5 ? JA NEE 

   
 

In welke taal wenst u zich uit te drukken tijdens de bemiddeling ? FR NL DE EN 

 

Waarschuwing : 

Door dit document te ondertekenen, erkent u dat u op de hoogte bent van de voorwaarden voor 

bemiddeling aangeboden door de Psychologencommissie. Indien u twijfels heeft, nodigen wij 

u uit onze webpagina over bemiddeling te (her)lezen, beschikbaar op de volgende link: 

https://www.compsy.be/nl/bemiddeling 

 

Wij herinneren u er ook aan dat de Psychologencommissie alleen financieel tussenkomt in het 

bemiddelingsproces voor een vast bedrag van 250 euro. De overige kosten en honoraria zijn ten 

laste van de partijen. 

 

 

Plaats, datum en handtekening : 

 
5 U kunt in onderling overleg met de andere partij een bemiddelaar aanwijzen. Eenmaal gekozen, moet u de 

identiteit van de bemiddelaar meedelen aan de Psychologencommissie, vermits de Psychologencommissie 

tussenkomt voor een bedrag van 250 euro. Indien u er om welke reden dan ook de voorkeur aan geeft dat de 

Commissie de bemiddelaar zelf aanwijst, kunt u dit aangeven door het vakje "ja" aan te vinken. De Commissie zal 

contact opnemen met een erkende bemiddelaar om uw bemiddeling op zich te nemen.  

https://www.compsy.be/nl/bemiddeling

