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De voogdijminister aan het woord
Ik ben er mij van bewust dat de psychologen vragende partij
zijn voor de erkenning van hun beroep, alsook voor een
geprivilegieerde en duidelijke relatie met de overheidsinstanties
van het land.
Het is me een waar genoegen voor de eerste keer het voorwoord van het jaarverslag
van de Psychologencommissie te mogen schrijven.
Het jaar 2021 stond voor de Psychologencommissie in het teken van vernieuwing.
Na de algemene vergadering eind 2020 nam de nieuwe voorzitter zijn functie op in
mei 2021. Ik benoemde daarvoor meester Joris Lagrou, die op zijn beurt een nieuw
Bureau samenstelde. Dit nieuwe team staat voor verschillende uitdagingen.
Het beroep van psycholoog is sinds de oprichting van de Psychologencommissie
sterk geëvolueerd. Het aantal beroepsbeoefenaars dat actief is op het vlak van
geestelijke gezondheidszorg, counseling en mentaal welzijn neemt toe en ook het
aantal psychologen dat ingeschreven is bij de Psychologencommissie zit in de lift.
De cijfers spreken voor zich: in 2013 telde de Psychologencommissie 8345 leden,
vandaag staat de teller op 16.263.
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David Clarinval
Minister van Middenstand,
Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw,
Institutionele Hervormingen en
Democratische Vernieuwing, belast
met Buitenlandse Handel

U kunt rekenen
op mijn steun om
van de Psychologencommissie een
transparant en
efficiënt orgaan te
maken dat de
beroepsgroep vertegenwoordigt in
het belang van de
psychologen en hun
cliënten/patiënten.

De zorgprofessionals, waaronder ook de psychologen, hebben een cruciale rol gespeeld in de coronacrisis die onze samenleving bijna twee jaar in haar greep hield. De
dienstverlening van psychologen is essentieel in de huidige, complexe samenleving
waarin individuen onder grote druk staan.
De studiedag “Psychologists@work” die de Psychologencommissie in mei 2021
mee organiseerde rond de interuniversitaire studie over het profiel van de psychologen heeft geleid tot een concreet beeld van de psychologen die vandaag actief
zijn in België. Zo blijkt de grote meerderheid van de psychologen actief binnen de
klinische psychologie, een kwart binnen de sociale psychologie en institutionele
psychotherapie en 5% in onderzoek. 76,9% van alle gediplomeerde psychologen
is ingeschreven bij de Psychologencommissie en bijna 40% onder hen werkt als
zelfstandige in hoofd- of bijberoep.
Deze cijfers tonen aan dat, ondanks de diverse profielen, het beroep van psycholoog
vooral gericht is op de klinische psychologie. De Psychologencommissie brengt
deze diverse profielen samen met het oog op het beschermen van de titel van
psycholoog en het vastleggen van gemeenschappelijke deontologische regels voor
het beroep van psycholoog.
Ik ben er mij van bewust dat de psychologen vragende partij zijn voor de erkenning
van hun beroep, alsook voor een geprivilegieerde en duidelijke relatie met de overheidsinstanties van het land.
In 2018 heeft mijn voorganger geprobeerd om de werking van de Psychologencommissie te hervormen om zo de efficiëntie van haar organen te verbeteren en de Commissie in staat te stellen om haar verschillende wettelijke taken beter uit te voeren.
Deze inspanningen hebben toen echter niet geleid tot een nieuw wettelijk kader.
Uw voorzitter heeft ondertussen adviesgesprekken opgestart met de erkende nationale beroepsverenigingen om het debat over de aanpassing van het wettelijke
kader van de Psychologencommissie en de toepassing van de wet van 1993 nieuw
leven in te blazen.
Ik garandeer u dat u kunt rekenen op mijn steun om van de Psychologencommissie
een transparant en efficiënt orgaan te maken dat de beroepsgroep vertegenwoordigt in het belang van de psychologen en hun cliënten/patiënten.
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De voorzitter aan het woord
Tot slot wens ik de psychologen te bedanken
voor hun engagement binnen het domein van de
geestelijke gezondheid
In mijn hoedanigheid als voorzitter van de Psychologencommissie heb ik het
genoegen mij tot u te mogen richten.
2021 was een jaar waarin verandering centraal stond voor de Psychologencommissie. Ikzelf werd voorzitter, en kon kort nadien aan de slag met een volledig
vernieuwd Bureau, bijgestaan door een nieuwe directeur ad interim.
Verder werd meer dan ooit tevoren ingezet op de bescherming van de deontologie van psychologen, een evolutie die ik ten volle ondersteun. In 2021 werd
onder meer gewerkt rond de thema’s van cross-border teleconsultatie, EPD, de
Kwaliteitswet en het beroepsgeheim. Ik laat u graag kennis nemen van de details
in dit jaarrapport.

Joris Lagrou
Voorzitter

Het is mijn doel om verder te blijven inzetten op de deontologie van psychologen.
Om dit zo goed mogelijk te realiseren, is een wijziging van het wettelijke kader
nodig. Dit wettelijke kader moet de Psychologencommissie toelaten om anno
2022 aan de noden en realiteit te voldoen van alle psychologen. De Psychologencommissie werkt hiervoor samen met de beroepsverenigingen.
Ik ben ervan overtuigd dat bij de hervorming van het wettelijke kader bijzondere
aandacht moet gaan naar de eigenheid van het psychologenberoep. Het nieuwe
kader moet aldus specifiek afgestemd zijn op psychologen, en moet de nodige
bescherming bieden voor cliënten/patiënten. Het nieuwe kader moet tevens tegemoetkomen aan alle psychologen, ongeacht hun statuut of de sector waarin ze
werkzaam zijn. Ik deel de mening dat de eenheid binnen het psychologenberoep,
een initiële doelstelling van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de
titel van psycholoog, te allen tijde gewaarborgd moet blijven.
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De Psychologencommissie werkt
hiervoor samen
met de beroepsverenigingen.

Tot slot wens ik de psychologen te bedanken voor hun engagement binnen het
domein van de geestelijke gezondheid in al diens diversiteit, gaande van individuele begeleiding tot groepstherapie, hetzij in het onderwijs, op het werk, binnen
de universiteit of in elke andere instelling of praktijk. Zonder hen zou de Psychologencommissie geen bestaansreden hebben. De hervorming van het wettelijke
kader moet dit engagement omarmen, en ertoe bijdragen dat elke psycholoog
beschikt over een duidelijk en coherent kader, waarin deze diens deontologie kan
doen respecteren, en het vertrouwen geniet van de samenleving.
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Compsy en haar organen
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De Plenaire Vergadering legt de beleidslijnen vast van de
Psychologencommissie onder de leiding van de voorzitter
van de Psychologencommissie. Ingeval deze laatste verhinderd is, wordt deze vervangen door de plaatsvervangend
voorzitter. De Plenaire Vergadering komt daartoe driemaandelijks samen.

een spilfunctie vervult tussen de voorzitter, de Plenaire Vergadering en het Bureau.
De tuchtinstanties nemen een onafhankelijke positie in
binnen de Psychologencommissie. Zij moeten immers in
alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid kunnen oordelen.

Het Bureau heeft als opdracht om de operationele werking
van de Psychologencommissie te verzekeren in overeenstemming met de beleidslijnen vastgesteld door de Plenaire
Vergadering, en bestaat uit een aantal daartoe binnen de
Plenaire Vergadering verkozen leden. Ook het Bureau wordt
voorgezeten door de voorzitter van de Psychologencommissie.

Het Bureau heeft als opdracht
om de operationele werking
van de Psychologencommissie
te verzekeren in
overeenstemming met de
beleidslijnen vastgesteld door
de Plenaire Vergadering

Het Bureau wordt voor het implementeren van diens beslissingen bijgestaan door het personeel, opgedeeld in drie
eenheden: administratie, communicatie en studiedienst. Het
personeel functioneert onder leiding van de directeur, die

Voorzitter
Plaatsvervangend
voorzitter

Plenaire Zitting

Directeur

Bureau
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Tuchtinstanties:
• Eerste aanleg: Nederlandstalige en Franstalige
kamer Tuchtraad

Personeel:
•Dienst administratie
•Dienst communicatie

• Tweede aanleg: Nederlandstalige en
Franstalige kamer Raad van beroep

•Studiedienst

• Bijgestaan door Nederlandstalige en Franstalige
griffier
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Voorzitter en Bureau
aangetreden in 2021

Onze bureauleden stellen zich graag kort aan u voor.

Annick Baudri
Mevrouw Annick Baudri werd bij koninklijk besluit van 12
oktober 2021 benoemd tot plaatsvervangend voorzitster van
de Psychologencommissie voor een termijn van vier jaar.

Joris Lagrou, de nieuwe voorzitter van de
Psychologencommissie

Na haar rechtenstudies aan de ULB was mevrouw Baudri
rechter van 2003 tot 2017. Van 2017 tot 2021 was ze ondervoorzitster van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg
van Brussel. Van 2012 tot 2020 was ze ook lid-magistraat
van de Hoge Raad voor de Justitie.

Op 24 april 2021 heeft onze voogdijminister, David Clarinval, de
heer Joris Lagrou, bij koninklijk
besluit benoemd tot nieuwe voorzitter van de Psychologencommissie, en dit voor een termijn van
vier jaar. De heer Lagrou heeft
meer dan 30 jaar beroepservaring
als advocaat en bemiddelaar in familiezaken.

Sinds 2021 is mevrouw Baudri plaatsvervangend magistrate
bij de provinciale raad van Brussel en Waals-Brabant van
de Orde der artsen.
Bovendien was mevrouw Baudri in 2021 gedelegeerd
magistrate en vervolgens sinds 2022 raadsheer van het
Hof van Beroep Brussel.

Meester Joris Lagrou was ook stafhouder aan de balie van
Veurne (vandaag balie West-Vlaanderen), waar hij een ruime
expertise opbouwde rond deontologie en op het gebied van
toekenning, weigering, schorsing en schrapping.

Anne Dubois

Bovendien was meester Joris Lagrou voorzitter van de
Federale Bemiddelingscommissie (FBC) die instaat voor
de erkenning van bemiddelaars op grond van artikel
1727 van het Gerechtelijk Wetboek. Hij was ook lid van de
benoemingscommissie en van de deontologische cel van de
Hoge Raad van de Justitie (HRJ) (2012-2016) en vervolgens lid
van het Bureau en voorzitter van deze federale grondwettelijke
instelling (voltijds mandaat van 2016 tot 2020). Hij was tot slot
ook voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie (2018-2019).

Na haar studies aan de universiteit van Luik werkte Anne Dubois als redactrice bij Uitgeverij
Averbode en daarna als juridisch
adviseur arbeidsrecht bij sociaal
secretariaat SFD/Acerta.
Tussen haar beroepsactiviteiten
door startte ze een opleiding
systemische interventies en begon ze in bijberoep als klinisch psychologe.

Zijn deskundigheid en vaardigheden, met name op het gebied
van het tuchtrecht en bemiddeling, vormen een waardevolle
bijdrage voor een goede werking van de Psychologencommissie.

In 2008 werd ze lid van de redactie van Psychologos, het
magazine van de FBP-BFP waarvan ze tot 2018 hoofdredactrice was.
In 2018 haalde ze het universiteit getuigschrift “ethiek in de
zorg” (UCL/UNamur).
In dezelfde periode bood ze loopbaanbegeleiding via het
systeem van Loopbaancheques aan.

Jaarverslag 2021

Nieuw Bureau aangetreden in 2021
Naam

Voornaam

Sector

Federatie

Lagrou

Joris

Voorzitter

Baudri

Annick

Plaatsvervangend
voorzitter

Defreyne

Carl

Klinische

BFP-FBP

Penningmeester

Dubois

Anne

Klinische

BFP-FBP

Secretaris

Hanquet

Chantal

Arbeid & Organisatie

UPPSY-BUPSY

Lid

Goossens

Lien

Onderzoek & Onderwijs

BFP-FBP

Lid

Castiau

Géraldine

School

APPPSY

Lid
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Functie

Chantal Hanquet

Vandaag is ze eerstelijnspsychologe en klinisch arbeidspsychologe voor begeleiding van burn-out en psychosociale
risico’s (FEDRIS en Pobos) in Antwerpen en Hannuit.

Chantal Hanquet is actief als
psychologe, wetenschappelijk
coördinatrice van de opleiding
systemische familietherapie aan
het IPFS in Namen, psychoanalyticus bij de Société Belge de
Psychologie Analytique (SBPA),
lesgeefster psychodrama en
teamcoach. Ze was directrice van de École de Plein Air in
Namen (halfinternaat medisch-psychologie) en heeft vele
jaren ervaring in het werken met groepen. Samen met Jacques Pluymaekers lag ze aan de basis van het “Landscape
Genogram”.

Tot eind 2021 vertegenwoordigde ze de Psychologenkring
Antwerpen Centrum in de Eerstelijnszone Antwerpen Zuid
en in het netwerk SaRa. Ze is lid van de werkgroep eerstelijnspsychologie van de UPPCF die ze vertegenwoordigt binnen het begeleidingscomité van het RIZIV voor het project
eerstelijnspsychologie.

Carl Defreyne
 arl Defreyne is in 1986 als kliC
nisch psycholoog afgestudeerd
aan de UGent. Hij woont in het
West-Vlaamse Bavikhove, is gehuwd en heeft 2 dochters en
zeer recent een eerste kleinzoon. Zijn jongste dochter en
een nichtje zijn eveneens klinisch psycholoog.

Chantal Hanquet is ook medeauteur (samen met Agathe
Crespel) van het boek “Faciliter l’intelligence collective: 35
fiches pour innover, co-construire, mettre en action et accompagner le changement (Eyrolles, 2018). Engelse versie:
“Facilitating Collective Intelligence, a handbook for trainers,
coaches, consultants and leaders” (Routledge, 2019).

Na zijn basisopleiding specialiseerde hij zich in de gedragstherapie en haalde hij eveneens zijn erkenning als gerechtsexpert.

Chantal Hanquet is daarnaast vertegenwoordigster van
de UPPsy-BUPsy en onder andere lid van IAGP (International Association Group Psychotherapy), FEPTO (Federation European Psychodrama Training Organisations) waar
ze penningmeester is, en EFTA (European Family Therapy
Association).

Hij heeft altijd als psycholoog gewerkt in ziekenhuizen (H.
Hart Asse, Maria Middelares Gent en AZ Nikolaas te SintNiklaas), maar combineerde dit altijd met een eigen praktijk.
Hij is sinds jaren actief in de beroepsverenigingen. Hij was
verantwoordelijk voor de beroepsbelangen binnen VVKP,
was bestuurslid van de BFP, was voorzitter van de VVPAZ
en zetelde zowel in de erkenningscommissie (voorloper
Psychologencommissie) als in de Plenaire Vergadering van
de Psychologencommissie.

Lien Goossens
Prof. Dr. Lien Goossens is klinisch
psychologe en hoofddocent klinische ontwikkelingspsychologie aan de Faculteit Psychologie
en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent.

Zijn professionele activiteiten situeren zich in het domein
van de psychotherapie, de neuropsychologische diagnostiek,
de crisispsychologie, de deskundige onderzoeken en de

Ze is verbonden aan de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie. Sinds 2004 verricht ze
aan deze instelling wetenschappelijk onderzoek binnen
het domein van de ontwikkelingspsychopathologie. Haar
onderzoek richt zich meer specifiek op de ontwikkeling en
instandhouding van eetproblemen bij kinderen en adolescenten, met aandacht voor de rol van intrapersoonlijke (temperament, emotie- en gedragsregulatie) en interpersoonlijke
(gehechtheid, ouderlijke stijl) factoren en processen, alsook
een belangrijke focus op klinische implicaties van de onderzoeksresultaten.
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verkeerspsychologie.

De Plenaire Vergadering
komt elk drie maanden
samen. Naast de
voorzitter en zijn
plaatsvervanger bestaat
de Plenaire Vergadering
uit 45 vertegenwoordigers
van de erkende
beroepsverenigingen.

Daarnaast is ze als klinisch psycholoog verbonden aan het
Universitair Psychologisch Centrum Kind & Adolescent en
Team Gezond-Opgroeien van AZ Jan Palfijn Gent, waar ze
zich toelegt op diagnostiek en behandeling van eetproblemen bij kinderen en adolescenten.
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Plenaire Vergadering

Géraldine Castiau
Géraldine Castiau is klinisch psychologe sinds 1988. Ze volgde
eerst een opleiding tot analytisch psychotherapeute voor
volwassenen en daarna een opleiding tot psychoanalyticus bij
de Société Belge de Psychanalyse.

De Plenaire Vergadering komt elk drie maanden samen.
Naast de voorzitter en zijn plaatsvervanger bestaat de
Plenaire Vergadering uit 45 vertegenwoordigers van de
erkende beroepsverenigingen, namelijk:

Psychologische begeleiding van ouderen heeft altijd deel
uitgemaakt van haar interesse en haar praktijk. Ze geeft
opleidingen aan verzorgend personeel en aan teams. Onlangs volgde ze een opleiding arbeidspsychodynamiek in
Parijs (Institut de psychodynamique du Travail), waardoor ze
moeilijkheden op het werk, dat deel uitmaakt van de huidige
klinische praktijk, beter kan benaderen. Ze heeft gewerkt in
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, in rusthuizen
en in ziekenhuizen, alsook in haar privépraktijk. Daarnaast
heeft ze ervaring met teammanagement, als teamleader,
algemeen coördinator geestelijke gezondheidszorg en als
lid van raden van bestuur.

•

de Belgische Federatie van Psychologen (FBP-BFP),

•

de beroepsvereniging van psychologen met
psychoanalytische oriëntatie (APPPsy)

•

de Beroepsvereniging van Psychologen (l’UPPSYBUPSY)

Ze belichamen de verschillende sectoren binnen de
beroepsgroep:
•

arbeid en organisatie,

•

klinische,

•

school,

•

onderzoek en onderwijs.

Een onderscheid wordt gemaakt tussen effectieve leden en
plaatsvervangende leden enerzijds en leden met raadgevende stem anderzijds.

Ze vindt het essentieel om mee te denken hoe psychologen hun beroep op integere en verantwoorde wijze kunnen
blijven uitoefenen met respect voor de cliënten/patiënten
en de deontologie.

Voor wat de effectieve en plaatsvervangende leden betreft, is het zo dat zij stemrecht hebben, waarbij het voor
de plaatsvervangers uiteraard zo is dat zij pas stemrecht
hebben als het effectieve lid verhinderd is.
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Leden met raadgevende stem hebben geen stemrecht,
maar mogen – zoals hun benaming suggereert – wel advies
verlenen.
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Plenaire Vergadering
Naam

Voornaam

Sector

Federatie

Mandaat

Lagrou

Joris

Voorzitter

Baudri

Annick

Plaatsvervangend voorzitter

Bosmans

Guy

Onderzoek & Onderwijs

BFP-FBP

Effectief

Goossens

Lien

Onderzoek & Onderwijs

BFP-FBP

Plaatsvervangend

Braet

Caroline

Onderzoek & Onderwijs

BFP-FBP

Effectief

Van Gucht

Dinska

Onderzoek & Onderwijs

BFP-FBP

Plaatsvervangend

Declercq

Emmanuel

Onderzoek & Onderwijs

UPPSY

Plaatsvervangend

De Wulf

Stephanie

Arbeid & Organisatie

BFP-FBP

Effectief

Buseyne

Evelien

Arbeid & Organisatie

BFP-FBP

Effectief

Vandaele

Judith

Arbeid & Organisatie

BFP-FBP

Plaatsvervangend

Descamps

Hilde

Arbeid & Organisatie

UPPSY

Plaatsvervangend

D'Oosterlinck

Patrick

School

BFP-FBP

Effectief

Lietaert

Leen

School

BFP-FBP

Plaatsvervangend

Plasschaert

Lien

School

BFP-FBP

Effectief

Ryckaert

Ilse

School

BFP-FBP

Plaatsvervangend

Defreyne

Carl

Klinische

BFP-FBP

Effectief

De Schrijver

Lotte

Klinische

BFP-FBP

Plaatsvervangend

Roppe

Nele

Klinische

BFP-FBP

Effectief

Faelens

Lien

Klinische

BFP-FBP

Plaatsvervangend

Mareels

Wouter

Klinische

UPPSY

Raadgevend

Descamps

Hilde

Klinische

UPPSY

1e plaatsvervanger - raadgevend

Declercq

Emmanuel

Klinische

UPPSY

2e plaatsvervanger - raadgevend

Rossignol

Mandy

Onderzoek & Onderwijs

BFP-FBP

Effectief

Majerus

Steve

Onderzoek & Onderwijs

BFP-FBP

1e plaatsvervanger

Zech

Emmanuelle

Onderzoek & Onderwijs

BFP-FBP

2e plaatsvervanger

Day*

James

Onderzoek & Onderwijs

UPPSY

Effectief

Ucros

Claudia

Onderzoek & Onderwijs

UPPSY

1e plaatsvervanger

Vermeylen

Martine

Onderzoek & Onderwijs

UPPSY

2e plaatsvervanger

Lemmens

Philippe

Onderzoek & Onderwijs

APPPSY

Raadgevend
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Naam

Voornaam

Sector

Federatie

Mandaat

Coopman

Anne-Laurence

Onderzoek & Onderwijs

APPPSY

1e plaatsvervanger - raadgevend

Messens

Eric

Onderzoek & Onderwijs

APPPSY

2e plaatsvervanger - raadgevend

Nils

Lara

Arbeid & Organisatie

APPPSY

Effectief

Butaije

Jean-Luc

Arbeid & Organisatie

APPPSY

1e plaatsvervanger

Lamart

Michel

Arbeid & Organisatie

APPPSY

2e plaatsvervanger

Colot

Jacqueline

Arbeid & Organisatie

UPPSY

Effectief

Hanquet

Chantal

Arbeid & Organisatie

UPPSY

1e plaatsvervanger

Vermeylen

Martine

Arbeid & Organisatie

UPPSY

2e plaatsvervanger

Castiau

Géraldine

School

APPPSY

Effectief

Ridelle

Guillaume

School

APPPSY

1e plaatsvervanger

Lybaert

Pierre

School

Pierre

2e plaatsvervanger

Tortolano

Sophie

School

UPPSY

1e plaatsvervanger

Janssens

Brigitte

School

UPPSY

2e plaatsvervanger

Kever

Céline

Klinische

BFP-FBP

Effectief

Ylieff*

Michel

Klinische

BFP-FBP

Plaatsvervangend

Dubois

Anne

Klinische

BFP-FBP

Effectief

Lucas

Emeline

Klinische

BFP-FBP

Plaatsvervangend

Lamart

Michel

Klinische

APPPSY

Raadgevend

Jeanty

Michelle

Klinische

APPPSY

2e plaatsvervanger - raadgevend

Vermeylen

Martine

Klinische

UPPSY

Plaatsvervangend - raadgevend
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* Twee
leden van de Plenaire Vergadering zijn onlangs overleden: James Day eind 2021 en Michel Ylieff in maart 2022.
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Tuchtinstanties

Samenstelling van de tuchtraden
Zowel de Tuchtraad als de Raad van Beroep bestaan uit een
Nederlandstalige en een Franstalige kamer.

De Psychologencommissie telt ook twee tuchtrechtelijke
instanties: een Tuchtraad en een Raad van Beroep. Beide
raden nemen een onafhankelijke positie in binnen de
Commissie. Ze zijn bevoegd om vermeende inbreuken op
de deontologische code van psychologen te onderzoeken.

De kamer van de Tuchtraad en van de Raad van Beroep zijn
samengesteld uit 1 effectieve voorzitter, 1 plaatsvervangende
voorzitter, 3 effectieve leden en 3 plaatsvervangende leden.
De voorzitters zijn effectief of eremagistraat, of advocaat
die minstens 5 jaar is ingeschreven aan de balie en lid van
een Orde (de Orde van Vlaamse Balies, of de Orde van
Franstalige of Duitstalige Balies)

De Tuchtraad oordeelt in eerste aanleg. De Raad van beroep
oordeelt in tweede aanleg. Tegen de uitspraken van de Raad
van beroep is cassatieberoep mogelijk.

De leden van de Tuchtraden werden verkozen door de
psychologen die ingeschreven zijn op de lijst. De voorzitters
werden benoemd door onze voogdijminister.

Tuchtinstanties

Tuchtraad

Jaarverslag 2021

NL kamer

Raad van Beroep

FR kamer

NL kamer

FR kamer

1 Voorzitter (+
plaatsvervanger)

1 Voorzitter (+
plaatsvervanger)

1 Voorzitter (+
plaatsvervanger)

1 Voorzitter (+
plaatsvervanger)

3 effectieve + 3
plaatsvervangende
leden

3 effectieve + 3
plaatsvervangende
leden

3 effectieve + 3
plaatsvervangende
leden

3 effectieve + 3
plaatsvervangende
leden

NL griffier

FR griffier

NL griffier

FR griffier
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Tuchtraad
Nederlandstalige kamer: Tuchtraad
Voorzitter Nederlandstalige kamer

Kris Luyckx

Plaatsvervangend voorzitter Nederlandstalige kamer

Rudy Lecoutre

Effectief lid

Ellen Bisschop

Effectief lid

Stefaan Decorte

Effectief lid

Tania Schuddinck

Plaatsvervangend lid

Ann Moens

Plaatsvervangend lid

Filip Raes

Plaatsvervangend lid

Philippe Vanneste

Franstalige kamer: Conseil disciplinaire
Voorzitter Franstalige kamer

Jean-Pierre Dardenne

Plaatsvervangend voorzitter Franstalige kamer

Evelyne Langenaken

Effectief lid

Eveline Ego

Effectief lid

Brigitte Lenzen

Effectief lid

Claudine Sohie

Plaatsvervangend lid

Robert Duponcheel

Plaatsvervangend lid

Andréa Dupont

Plaatsvervangend lid

Sylvie Grandjean

Raad van Beroep

Jaarverslag 2021

Nederlandstalige kamer: Raad Van Beroep
Voorzitter Nederlandstalige kamer

Willem van Betsbrugge

Plaatsvervangend voorzitter Nederlandstalige kamer

Jellina Buelens

Effectief lid

Mieke Cox

Effectief lid

Tina Pira

Effectief lid

José Raets

Plaatsvervangend lid

Casper Koene

Plaatsvervangend lid

Christiaan Smolders

13

Franstalige kamer: Conseil d’Appel
Voorzitter Franstalige kamer

Thierry Moreau

Plaatsvervangend voorzitter Franstalige kamer

Florence Piret

Effectief lid

Anne Massa

Effectief lid

Geneviève Monnoye

Effectief lid

Romano Scandariato

Plaatsvervangend lid

Thomas Barla

Plaatsvervangend lid

Catherine Moerenhout

Griffiers
Nederlandstalige griffier

Vincent Noelmans

Franstalige griffier

Létitia Dumont

Personeelsleden

Interactie en samenwerking tussen
organen en personeel

In nauwe samenwerking met de voorzitter en het Bureau
voeren de personeelsleden van de Psychologencommissie
beslissingen op een kwaliteitsvolle manier uit. Daarnaast
beheren ze de inschrijvingen van de psychologen en
verrichten ze studiewerk met een bijzondere focus op de
deontologie. Ten slotte begeleiden onze griffiers de diverse
tuchtorganen.

Sinds het aantreden van de nieuwe voorzitter werd beslist
om de frequentie van bureauvergaderingen te verhogen,
zodat in een betere opvolging kan worden voorzien van de
operationele werking van de Psychologencommissie. Ook
werd beslist de transparantie binnen de organisatie te verhogen, en vanuit een meer horizontaal besluitvormingsproces te werk te gaan. Zo neemt het personeel nu deel aan
de vergaderingen van de Plenaire Vergadering en het Bureau, voor zover het punten betreft waar zij aan meewerken.
Ook de manier van rapportering van de vergaderingen van
de Plenaire Vergadering werd geactualiseerd. Deze veranderingen werden tevens doorgevoerd onder de leiding en met
steun van de directeur ad interim, die sinds het aftreden van
de vorige directrice de dagdagelijkse leiding op zich neemt.

Alle personeelsleden krijgen hiervoor de nodige ruimte om
zowel hun individuele als groepscompetenties maximaal in
te zetten en te valoriseren.
Uitzonderlijke omstandigheden veroorzaakten doorheen
het jaar 2021 een aantal onvoorziene wijzigingen in het
personeelsbestand. Zo werd de samenwerking met de
directrice beëindigd. Om de continuïteit te garanderen en
opnieuw een solide structuur op te bouwen, wordt sedert
november een beroep gedaan op een directeur ad interim.
Over het hele jaar bekeken werden in 2021 bij Compsy
gemiddeld 6,71 voltijds equivalenten tewerkgesteld.
De gemiddelde samenstelling was opgedeeld in 5,68
vrouwelijke (85%) en 1,03 (15%) mannelijke werknemers.

In nauwe samenwerking
met de voorzitter en
het Bureau voeren de
personeelsleden van de
Psychologencommissie
beslissingen op een
kwaliteitsvolle manier uit.
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In totaal betrof het 11 personen, 8 vrouwelijke en 3 mannelijke.
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Core business van de
commissie
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Titel en deontologie

Officiële lijst
Het brede publiek kan makkelijk nagaan of de persoon waarop ze beroep doen, gerechtigd is om de titel van psycholoog (of een daarmee samengestelde titel) te dragen (en
dus over de vereiste universitaire studies beschikt) en dit
via een zoekfunctie op de website.

De Psychologencommissie werd opgericht bij wet van 8
november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog.
Initieel was de Psychologencommissie belast met:
•

•

het bijhouden van de officiële lijst van personen
die gerechtigd zijn om de titel van psycholoog te
dragen1;

Deontologie en tuchtinstanties
Elke ingeschreven psycholoog is gebonden de deontologische code voor psychologen na te leven, waarop de tuchtinstanties van de Psychologencommissie toezicht houden.
Elke persoon die van mening is dat een ingeschreven psycholoog de deontologische code heeft geschonden, kan
immers een klacht indienen bij de tuchtinstanties.

het verstrekken van advies aan de bevoegde
ministers, op verzoek of op eigen initiatief, inzake
alle materies betreffende de titel van psycholoog.2

Sinds 26 mei 2014 is de Psychologencommissie – gelet
op de creatie van een deontologische code 3 waarop
tuchtinstanties4 toezicht uitoefenen – ook bevoegd wat
betreft de deontologie van psychologen.

Door middel van deontologische dossiers op de website, het
verlenen van individueel deontologisch advies aan psychologen en het verstrekken van deontologische adviezen via
de nieuwsbrief draagt de studiedienst van de Psychologencommissie verder bij aan een deontologisch verantwoorde
beroepsuitoefening door psychologen.

Missie en waarden
Missie: bescherming van cliënten/patiënten
van psychologen

Gesprekspartner
We zijn een volwaardige gesprekspartner voor overheden en
stakeholders inzake de titel en deontologie van psycholoog.

Wij beschermen cliënten/patiënten van psychologen door
de kwaliteit van de diensten van psychologen te bewaken
en zo het vertrouwen in de individuele psycholoog en de
psychologengemeenschap in zijn geheel te bevorderen.
Deze bescherming van cliënten/patiënten van psychologen
concretiseert zich als volgt:

Wij beschermen cliënten/
patiënten van psychologen
door de kwaliteit van de
diensten van psychologen
te bewaken en zo het
vertrouwen in de individuele
psycholoog en de
psychologengemeenschap
in zijn geheel te bevorderen.

Titelbescherming
Enkel wie ingeschreven is bij de Psychologencommissie,
mag de titel van psycholoog (of een daarmee samengestelde
titel, zoals deze van klinisch psycholoog, neuropsycholoog,…)
dragen én opdat een persoon zich kan inschrijven, moet
deze kortweg over een universitair diploma in de psychologie
beschikken.5
Dit leidt ertoe dat personen die beroep doen op iemand die
de titel van psycholoog (of een daarmee samengestelde
titel) hanteert, wel degelijk beroep doen op iemand die
daartoe over de vereiste universitaire studies beschikt.

Art. 2, §1 Wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog.
Art. 4 Wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog.
3
Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog, BS 16 mei 2014.
4
Zie Hoofdstuk II/1 Wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog, ingevoegd door de wetten (I) en (II) van 21 december
2013 tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog.
5
Zie art. 1, §1 Wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog voor een opsomming van diploma’s die toelaten om een
inschrijving bij de Psychologencommissie te bekomen.
1
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Waarden
Een reflectiegroep binnen de Psychologencommissie kwam
tot vijf centrale waarden die onze werking en identiteit in de
toekomst richting moeten geven:

Integriteit

Verantwoordelijkheidszin

Wij wensen op een ethisch correcte,
respectvolle en onpartijdige manier
het vertrouwen in psychologen te
bevorderen,

Wij treden op als een onafhankelijke
instantie met een controlefunctie. Niet
zozeer om psychologen op de vingers te
tikken, maar eerder om het vertrouwen in
onze beroepsgroep te beschermen. Deze
verantwoordelijkheid werd ons bij wet
toegekend,

Kwaliteitsgerichtheid
Wij willen een professionele en betrokken
houding aannemen. Tijdig evalueren
en stilstaan bij onze werkwijze maakt
hiervan integraal deel uit,

Toekomstgerichtheid
Wij zoeken instrumenten ter verbetering
van onze dienstverlening, in een
samenleving die steeds meer inzet op
digitalisering, en waar diversiteit en
inclusie een steeds prominentere plaats
innemen.

Gebruikersgerichtheid

Jaarverslag 2021

Zowel met psychologen als met cliënten
/ patiënten willen wij in dialoog treden.
Wij nemen ons dan ook voor om in de
toekomst onze gebruikersgroepen te
bevragen en in te lichten over ons doen
en laten,
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Plaats van Compsy in het
sociopolitieke landschap
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De voogdijminister

Het gaat met name om:

De Psychologencommissie valt onder de voogdij van
de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en
Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische
Vernieuwing, de heer David Clarinval.
Op geregelde tijdstippen heeft de Psychologencommissie
contact met de voogdijminister en diens medewerkers, bv.
met het oog op de hervorming van het wettelijke kader van
de Psychologencommissie.
Wij zijn verheugd dat de voogdijminister zich bereid getoond
heeft om een woordje te voorzien in dit jaarverslag.

Andere politieke actoren
De Psychologencommissie is een gesprekspartner van zodra
het de titel en/of deontologie van psychologen betreft.
Psychologen werken in allerhande contexten en komen met
veel verscheidene materies in aanraking. Ook psychologen
met een niet-Belgisch diploma kunnen zich onder bepaalde
voorwaarden inschrijven. De Psychologencommissie heeft
dan ook geregeld contacten met andere politieke actoren
dan diens voogdijminister, en dit binnen het kader van heel
uiteenlopende materies.

•

De eventuele uitbreiding van de European
Professional Card naar andere beroepen,
waaronder het beroep van psycholoog;

•

De eventuele invoering van Common Training
Frameworks;

•

Het gebruik van de NACEBEL-codes;

•

Het gebruik van het Internal Market Information
System (IMI);

•

Gegevensdeling in het kader van artikel 159 van het
Terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK;

•

Gegevensdeling in het kader van artikel 60.1 van
RL2005/36/EG;

•

De uitwerking van de Single Digital Gateaway.

Gemeenschapsniveau
Ook op gemeenschapsniveau heeft de Psychologencommissie een aantal contacten gehad, voornamelijk met betrekking tot het wettelijke kader van de Psychologencommissie en de bescherming van de (samengestelde) titel van
psycholoog.

Overige externe stakeholders

Federaal niveau

Beroepsverenigingen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu

De Psychologencommissie heeft geregeld contact met de
beroepsverenigingen die vertegenwoordigd zijn binnen de
Plenaire Vergadering.

De Psychologencommissie heeft in 2021 twee deontologische
adviezen gericht aan de minister van Volksgezondheid.
Het eerste advies dateert van 6 september 2021 en heeft
betrekking op de overeenkomst gesloten tussen het Comité
van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het
netwerk geestelijke gezondheid betreffende de financiering
van de psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Meer bepaald richtte de Psychologencommissie een formeel
schrijven aan de beroepsverenigingen met betrekking tot de
volgende onderwerpen:

Het tweede advies dateert van 14 december 2021 en heeft
betrekking op de inwerkingtreding van artikel 34 van de wet
van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering
in de gezondheidszorg.

•

Cross-border teleconsultatie;

•

Elektronisch Patiëntendossier, delen van informatie
en beroepsgeheim;

•

De overeenkomst gesloten tussen het Comité
van de verzekering voor geneeskundige
verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering en het netwerk geestelijke
gezondheid betreffende de financiering van
de psychologische functies in de eerstelijn
via netwerken en lokale multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden.

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
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De Psychologencommissie heeft in 2021 op geregelde
tijdstippen contact gehad met de FOD Economie, waar
de voogdijminister deel van uitmaakt, met betrekking tot
onderwerpen die voornamelijk de reglementering van het
psychologenberoep in ruime zin omvatten.

Daarnaast wisselde de Psychologencommissie informatie
uit met de beroepsverenigingen met betrekking tot:
•
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De inwerkingtreding van de wet van 22 april 2019
inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de
gezondheidszorg;

•

De inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2021 tot
wijziging van het Wetboek van de belasting over
de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de
belasting inzake medische verzorging betreft, en
de Circulaire 2021/C/114 betreffende de vrijstelling
van de belasting inzake medische verzorging
verricht door bepaalde personen en inzake
ziekenhuisverpleging.

Het tweede onderzoeksrapport zoomt in op het werkveld
van de school- en educatieve psychologie, en bevat
naast informatie rond onder meer het opleidings- en
beroepsprofiel en takenpakket van beroepsbeoefenaars
in dit werkveld, extra aandacht voor hun competenties en
nascholingsactiviteiten. Het rapport besteedt daarnaast ook
aandacht aan bezorgdheden, uitdagingen en kansen voor
de uitoefening van het beroep.

Bovendien had de Psychologencommissie contact met de
voorzitters van de beroepsverenigingen in het kader van de
‘Ronde Tafel Voorzitters’.

Zie Spilt, J. L., Wouters, S., Frenay, M., & Colpin, H. (2021).
Psychologists at work in Belgium: A national study into the
field of work of School and Educational Psychology. Leuven:
KU Leuven.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
•

Coronavirus: vaccinatiecampagne

•

Coronavirus: Lange termijn impact

•

Project Persoonlijke notities

•

Onderzoeksprojecten: voorstelling 2021

•

Tuchtinstanties: mediatisatie

•

Vragen gesteld door BFP

Platform Ordes en Instituten
De Psychologencommissie maakt deel uit van het Platform
Ordes en Instituten, een platform dat verschillende ordes
en instituten in België groepeert en onderwerpen behandelt
die voor hen van belang zijn.
De volgende onderwerpen kwamen in 2021 aan bod:

Onderzoeksprojecten: profiel van de
psycholoog in België & werkveld van de
school- en educatieve psychologie
In partnerschap met alle universiteiten in België die beschikken over een faculteit Psychologie en Pedagogische
wetenschappen verleende de Psychologencommissie steun
aan twee onderzoeksprojecten. Het onderzoeksteam werd
bijgestaan door twee stuurgroepen waarin onderzoekers en
beroepsbeoefenaars uit verschillende werkvelden en (taal)
gemeenschappen in België vertegenwoordigd zijn.

Het gebruik van de NACEBEL-codes;

•

De lijst met mede-insolventiefunctionarissen;

•

De eventuele noodzaak van een persrechter;

•

De herdefiniëring van de werkwijze van het POI;

•

Evenredigheidsbeoordeling;

•

Inbeslagname en huiszoekingen;

•

Zitpenningen.

Decanen
De Psychologencommissie onderhoudt op geregelde
tijdstippen contacten met de decanen van de verscheidene
faculteiten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
via de ‘Ronde Tafel Decanen’.

De resultaten van deze onderzoeksprojecten werden samengebracht in twee uitgebreide onderzoeksrapporten.
Het eerste onderzoeksrapport gaat in op het profiel van
de psycholoog in België, met bijkomende aandacht voor
het klinische werkveld en de Wet op de Uitoefening van de
(geestelijke) Gezondheidszorgberoepen (WUG). Er wordt een
beeld geschetst van de Belgische populatie van psychologen, inclusief hun sociodemografisch profiel, opleiding
(specialisatiedomein, voortgezette opleiding) en beroepsstatuut. Tevens wordt dieper ingegaan op het werkveld en
takenpakket, inclusief geestelijke gezondheidszorg door
psychologen en verschillende elementen van de WUG. Verder komen ook aspecten van de loopbaan van psychologen
aan bod (zoals de overgang van opleiding naar werk, maar
ook bijscholing en omkadering), en uitdagingen die zich
stellen, zoals werkdruk.

Jaarverslag 2021

•

In 2021 kwamen de volgende gespreksonderwerpen aan
bod:

Zie Luyten, P., & Jeannin, R. (2021). The profile of psychologists in Belgium. Leuven: KU Leuven.
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•

Onderzoeksprojecten;

•

Project Persoonlijke notities;

•

Wettelijk kader voor toekennen van de titel (lijst
diploma’s);

•

Klinische stage na de masterstudie;

•

Elektronisch patiëntendossier.

4
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Een overzicht van de zittingen
van het Bureau en de Plenaire
Vergadering

Inschrijvingen 2021
Aantal ingeschreven psychologen op de lijst:
eerste aanvragen en hernieuwingen
Het aantal psychologen op de lijst steeg in 2021 tot 16.263
ingeschreven psychologen, waarvan 98% op basis van
een Belgisch diploma en 2% op basis van een buitenlands
diploma. Ten opzichte van 2020 gaat het om een toename
van bijna 8,25% (14.998 ingeschreven psychologen in 2020,
16.263 in 2021).

Data van zittingen van het Bureau
26/02/2021
26/03/2021
10/04/2021
23/04/2021

Tabel 1 geeft een gedetailleerd overzicht per jaar van het
aantal psychologen dat ingeschreven was op de lijst in
België (vanaf 2013).

28/05/2021
30/06/2021

Het Vlaams Gewest telt de meeste psychologen (48%), gevolgd door het Waals Gewest (37%). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is goed voor 14% van de psychologen en
amper 1% van de ingeschreven psychologen is gedomicilieerd in het buitenland.

16/07/2021
18/08/2021
27/08/2021
01/10/2021

Als we kijken naar de taal die de ingeschreven psychologen
spreken, hebben de Nederlandstalige psychologen (53%) in
2021 hun Franstalige collega’s ingehaald (47%).

22/10/2021
15/11/2021

Aantal nieuwe inschrijvingsaanvragen

26/11/2021

In 2021 ontving de Psychologencommissie 1.543 nieuwe
aanvragen tot inschrijving. Daarvan werden er 1.489 aanvaard. Van alle nieuwe aanvragen waren er 1.412 gebaseerd
op een Belgisch diploma, 69 op een EU-diploma en 8 op een
diploma van buiten de EU. In vergelijking met 2020 nam
het aantal nieuwe inschrijvingsaanvragen in 2021 toe met
14,3% (1.350 vs. 1.543).

Data van plenaire vergaderingen
26/02/2021 – Buitengewone plenaire
12/03/2021
07/05/2021 – Buitengewone plenaire
11/06/2021

Aantal geweigerde aanvragen

17/09/2021

In 2021 werden 16 aanvragen tot inschrijving geweigerd,
waarvan 6 op basis van een Belgisch diploma, 9 op basis van
een EU-diploma en 1 op basis van een diploma van buiten
de EU. Het aantal geweigerde aanvragen is met een derde
gedaald in vergelijking met 2020 (23 vs. 16). De weigeringen
op basis van een Belgisch diploma zijn zelfs met de helft
gedaald ten opzichte van 2020 (11 vs. 6).
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10/12/2021

In vergelijking met 2020
nam het aantal nieuwe
inschrijvingsaanvragen in
2021 toe met 14,3%
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Tabel 1 – Ingeschreven psychologen op de lijst – gedetailleerd overzicht en evolutie
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

16263

14998

15030

14245

13231

11941

10661

9074

8345

98%

98%

93%

93%

96%

96%

96%

97%

97%

2%

2%

7%

7%

4%

4%

4%

3%

3%

Vlaanderen

48%

48%

48%

48%

47%

47%

45%

45%

44%

Wallonië

37%

37%

37%

37%

38%

38%

38%

38%

39%

Brussel

14%

14%

14%

13%

14%

14%

15%

15%

15%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Franstalig

46%

53%

53%

53%

54%

54%

56%

56%

57%

Nederlandstalig

53%

47%

47%

47%

46%

46%

44%

44%

43%

Totaal

2014

2013

Diploma
Belgisch diploma
Buitenlands diploma

Regio

Buitenland

Taal

Overige

1%

Impact van de coronacrisis

ook doorgaan zoals voorzien (team meetings, plenaire
vergaderingen, vergaderingen van het Bureau). De
hoorzittingen van de tuchtinstanties liepen wel vertraging
op, want die konden moeilijker via videoconferentie
plaatsvinden.

Interne werking
Tijdens de coronacrisis is de Psychologencommissie
kunnen blijven werken, weliswaar rekening houdend met
de opgelegde beperkingen, zoals het verplichte telewerk.

De werkingskosten daalden doordat er minder op kantoor
gewerkt werd en het personeel zich minder hoefde te
verplaatsen. Er waren weliswaar de extra kosten voor de
installatie van het systeem voor hybride vergaderingen en
voor het telewerk, maar die waren lager dan de besparingen.

De Psychologencommissie heeft geïnvesteerd in technologieën waardoor verder optimaal samengewerkt kon worden.
Er werd bijvoorbeeld een systeem geïmplementeerd dat
hybride vergaderingen op kantoor mogelijk maakte (in
de twee vergaderzalen). Het personeel kreeg ook een
opleiding om Zoom goed te gebruiken, bijvoorbeeld tijdens
de plenaire vergaderingen. De Psychologencommissie
investeerde daarnaast in de aankoop van IT-materiaal voor
het personeel (laptop, extra scherm, klavier, headset…) om
comfortabel te kunnen telewerken.

Ook de inschrijvingen konden gewoon blijven doorgaan.
Het aantal ingeschreven psychologen nam zelfs toe in
vergelijking met de voorgaande jaren.

« Never waste a good crisis »
De coronacrisis heeft geleid tot een herziening van de
praktische organisatie van de dagelijkse werking van de
Psychologencommissie, maar tegelijk heeft ze geleid tot een
herevaluatie van de manier waarop iedereen functioneert.
Dat bleek duidelijk bij het telewerken, waarbij de motivatie
veeleer van de individuele medewerker moet komen in
plaats van van de groep. Het gaf de medewerkers de kans
om hun persoonlijke motivatie en productiviteit te begrijpen
en bijgevolg ook te verhogen.
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Bovendien heeft de crisis geleid tot een herziening van het
telefoonsysteem, met name inzake telefonische permanentie. Een nieuw systeem wordt momenteel uitgerold dat de
permanentie via het internet (VOIP) mogelijk zal maken.
Dankzij al deze inspanningen kon het personeel ook op
afstand blijven doorwerken en bleven de collega’s in
contact met elkaar. De meeste vergaderingen konden dan

23

Onderwerp

Telewerk heeft het ook mogelijk gemaakt om de sterke punten en vaardigheden van elke individuele medewerker beter
in kaart te brengen. Dat vormde de basis om te investeren in
deze vaardigheden en leidde uiteindelijk tot meer erkenning
voor de medewerkers.

De vragen die de studiedienst beantwoordt, hebben
betrekking op een uiteenlopend aantal onderwerpen. Van
de 507 vragen die de studiedienst behandelde, hadden
112 vragen betrekking op het beroepsgeheim, 89 vragen op
begeleiding van minderjarigen, 75 vragen op verslaggeving,
23 vragen op de Kwaliteitswet, 22 vragen op regelgeving
voor zelfstandigen (m.b.t. statuten vennootschap, inrichten
praktijk, enz.), 11 vragen op btw, 32 vragen waren reacties op
een nieuwsbrief en 143 vragen betroffen een ‘restcategorie’.
De restcategorie behelst allerhande onderwerpen, zoals het
combineren van activiteiten, de afkoelingsperiode, publiciteit,
gebruik van social media,…

Telewerk leverde ook directe voordelen op, zoals een verhoogde concentratie en productiviteit, minder tijdverlies
door het woon-werkverkeer, flexibelere uurroosters en een
flexibelere organisatie van het werk, meer verantwoordelijkheidszin voor de individuele medewerkers en een beter
evenwicht tussen werk en privéleven.

Deontologische vragen

Onderwerp deontologische vragen

De studiedienst van de Psychologencommissie beantwoordt
individuele deontologische vragen van psychologen,
cliënten/patiënten, familie van cliënten/patiënten,
studenten, werkgevers,…
In totaal beantwoordde onze studiedienst 507 deontologische vragen in 2021. In wat volgt, vindt u meer informatie
over de herkomst van deze vragen, alsook de onderwerpen
waarop deze vragen betrekking hebben.

Herkomst
Van de 507 vragen die de studiedienst behandelde, waren
286 vragen afkomstig van psychologen, 134 vragen afkomstig van cliënten/patiënten, 32 vragen van familie van
cliënten/patiënten, 12 vragen van werkgevers, 16 vragen
van studenten en 27 vragen van een ‘restcategorie’. Deze
restcategorie omvat beroepsverenigingen, parlementsleden, onderzoekers,…

n Regelgeving voor
zelfstandingen
n Begeleiding van minderjarigen
n
BTW
n Verslaggeving
n Reacties op nieuwsbrief
n Kwaliteitswet
n Beroepsgeheim

n Restcategorie

Herkomst deontologische vragen

Tuchtzaken
Verloop van de tuchtprocedure
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De Tuchtraad (zie hoofdstuk 3) kan een tuchtprocedure
opstarten in twee gevallen:

n Psychologen

n Wergevers

n Cliënten/patiënten

n Studenten

n Familie van cliënten/
patiënten

n Restcategorie

•

nadat een klacht werd ingediend door een cliënt /
patiënt of elke andere persoon of instelling;

•

wanneer de Psychologencommissie zelf beslist om
een tuchtprocedure op te starten omdat ze van
oordeel is dat de feiten die onder haar aandacht
zijn gebracht ernstig zijn.

Meteen na ontvangst van een klacht oordeelt de Tuchtraad
over de ontvankelijkheid van de klacht. Een klacht is
ontvankelijk wanneer die beantwoordt aan de drie
onderstaande criteria:
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•

De Tuchtraad in de praktijk

De feiten hebben zich voorgedaan na 25 mei
2014 (de datum van inwerkingtreding van de
deontologische code).

•

De psycholoog is ingeschreven op de lijst van de
Psychologencommissie.

•

De klacht heeft betrekking op de beroepsactiviteit
van de psycholoog of op feiten uit zijn privéleven
die een invloed zouden kunnen hebben op zijn
beroepsactiviteit.

Aantal klachten
Van 2014 tot en met 2021 registreerden de Nederlandstalige
en Franstalige kamer van de Tuchtraad samen 512 klachten.
Onderstaand overzicht geeft de verdeling van de klachten
weer per kamer en per kalenderjaar.

Franstalige
kamer

Totaal

Als de klacht ontvankelijk is, wordt het onderzoek opgestart.

2014

6

3

9

Tijdens deze fase krijgt ook de psycholoog de kans om
het dossier in te kijken en zijn versie van de feiten te
geven. De psycholoog wordt daarvoor uitgenodigd per
aangetekende brief. Hij kan zich te allen tijde laten bijstaan
door een advocaat of door iemand anders, bijvoorbeeld
een vertegenwoordiger van zijn beroepsvereniging. Als de
Tuchtraad dit nodig acht, kan van de psycholoog bijkomende
informatie worden opgevraagd, kunnen getuigen worden
opgeroepen of kan advies worden ingewonnen bij een
expert.

2015

24

18

42

2016

28

31

59

2017

37

30

67

2018

49

37

86

2019

35

31

66

2020

47

39

86

2021

57

40

97

Totaal

283

229

512

Op basis van de resultaten van het onderzoek beslist de
Tuchtraad of de klacht gegrond is en of een sanctie opgelegd
moet worden. De Tuchtraad doet dit na grondig overleg en
bij meerderheid van stemmen. De deontologische code
dient hierbij als toetssteen en de finale beslissing van de
Tuchtraad wordt altijd gemotiveerd.

We stellen een jaarlijkse stijging vast van het aantal ontvangen tuchtklachten. Dit is het gevolg van het gestegen aantal
inschrijvingen, maar betekent ook dat de cliënten/patiënten
de weg vinden naar de tuchtinstanties van de Psychologencommissie en dit is uiteraard een goede evolutie.

Mogelijke sancties

Over het algemeen worden er meer dossiers behandeld
dan dat er klachten worden geregistreerd. Eén klacht kan
bijvoorbeeld over meerdere psychologen gaan. In dat geval
wordt voor elk van de betrokken psychologen een apart
dossier geopend, ook al gaat het om dezelfde klacht.

De tuchtsancties zijn bij wet vastgelegd. Als de Tuchtraad
vaststelt dat er een deontologische fout is gemaakt, kan
één van de volgende drie sancties worden opgelegd aan de
betrokken psycholoog:
•

een waarschuwing,

•

tijdelijke schorsing van de lijst van psychologen,
met een maximum van 24 maanden,

•

definitieve schrapping van de lijst van
psychologen.

De griffiers hebben ook de onderwerpen van de klachten
in kaart gebracht. De belangrijkste staan opgelijst in
onderstaande tabel. Deze lijst is niet exhaustief en is vooral
bedoeld om inzicht te geven in de onderwerpen waarover
cliënten/patiënten het vaakst een klacht indienen.
•

Ongepaste inhoud van verslagen die werden
opgesteld in het kader van een begeleiding of van
een gerechtelijke expertise.

Als de psycholoog afkomstig is uit een ander EU-land, dan
zal de Psychologencommissie ook de bevoegde instantie
uit zijn land van herkomst inlichten, zoals bepaald in de
Europese Richtlijn 2005/36/EG. De Psychologencommissie
verbindt zich er echter toe dat de gegevensuitwisseling
steeds op vertrouwelijke wijze gebeurt.

•

Respect voor het beroepsgeheim en correcte
toepassing van de uitzonderingen op het
beroepsgeheim.

•

Begeleiding van minderjarigen en respect voor de
regels omtrent de uitoefening van het ouderlijk
gezag.

De Tuchtraad kan ook beslissen om een klacht te laten vallen
wanneer er geen inbreuk op de deontologische code van de
psycholoog kon worden vastgesteld.

•

Klachten van gevangenen of geïnterneerden

•

Respect voor de waardigheid van de cliënt/patiënt
en/of grensoverschrijdend gedrag

Bij schorsing en definitieve schrapping wordt het parket van
de bevoegde procureur des Konings ingelicht.
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Nederlandstalige kamer
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Ontvankelijkheid van de klachten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal
geregistreerde klachten dat de Tuchtraad in 2021 al dan
niet ontvankelijk heeft verklaard.

Nederlandstalige kamer

Franstalige kamer

Totaal

Ontvankelijk

46

36

82

Niet ontvankelijk1

13

3

16

Klacht werd niet verder
opgevolgd2

1

1

2

Totaal aantal beoordeelde
dossiers

60

40

100

1

Het dossier voldeed niet aan één of meerdere van de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

2

 eze dossiers werden niet beoordeeld omdat de klager zijn klacht intussen had ingetrokken of omdat de klacht niet ontvankelijk bleek na een
D
geslaagde bemiddeling of omdat de indiener te weinig informatie verschafte. De Tuchtraad achtte het bijgevolg niet nodig om de zaak verder
te behandelen.

Op 31 december 2021 had de Tuchtraad zich over het volledige jaar 2021 uitgesproken over 24 dossiers:
•

Nederlandstalige kamer: 24 dossiers

•

Franstalige kamer: 0 dossier

In 15 van deze dossiers werden geen deontologische fouten
vastgesteld en werd de psycholoog vrijgesproken:
•

Nederlandstalige kamer: 15 dossiers

•

Franstalige kamer: 0 dossier

In de andere 9 dossiers werd wel geoordeeld dat de psycholoog de deontologische code had overtreden. Onderstaande
tabel toont de beslissingen per kamer.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de sancties
die werden uitgesproken voor deze dossiers. We geven ook
weer hoeveel keer beroep werd aangetekend tegen een
uitspraak.
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Nederlandstalige kamer

Franstalige kamer

Aantal keer dat
een sanctie werd
uitgesproken

Aantal keer dat
beroep werd
aangetekend tegen
een sanctie

Aantal keer dat
een sanctie werd
uitgesproken

Aantal keer dat
beroep werd
aangetekend tegen
een sanctie

Waarschuwing

7

0

0

0

Schorsing

2

0

0

0

Schrapping

0

0

0

0

Totaal

9

0

0

0
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Uitspraken van de Raad van Beroep

De Psychologencommissie
gaf in 2021 voor het eerst
in elke universiteit met
een faculteit Psychologie
en Pedagogische
Wetenschappen een
gastcollege deontologie.

Op 31 december 2021 had de Raad van Beroep zich over het
volledige jaar 2021 uitgesproken in 1 dossier:
•

Nederlandstalige kamer: 1 dossier

•

Franstalige kamer: 0 dossier

In 1 geval, werd geoordeeld dat de psycholoog wel degelijk
de deontologische code had overtreden:
•

Nederlandstalige kamer: 1 dossier

•

Franstalige kamer: 0 dossier

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de sancties die
werden uitgesproken voor deze dossiers, alsook het aantal
cassatiezaken dat tegen deze sanctie werd ingesteld.

Nederlandstalige kamer
Aantal keer dat
een sanctie werd
uitgesproken

Aantal cassatiezaken
die tegen de sanctie
werden ingesteld

Aantal keer dat
een sanctie werd
uitgesproken

Aantal cassatiezaken
die tegen de sanctie
werden ingesteld

Waarschuwing

1

0

0

0

Schorsing

0

0

0

0

Schrapping

0

0

0

0

Totaal

1

0

0

0

Bemiddeling
De Psychologencommissie behandelde 7 bemiddelingsaanvragen in 2021.

Gastcolleges aan universiteiten
De Psychologencommissie gaf in 2021 voor het eerst in elke
universiteit met een faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen een gastcollege deontologie.

Codex
De Psychologencommissie heeft in 2021 diens medewerking
verleend aan een nieuwe Franstalige editie van de codex,
die verschenen is begin 2022.

Inbeslagnames
Jaarverslag 2021

Franstalige kamer

De Psychologencommissie assisteerde in 2021 bij 3 inbeslagnames en dit met het oog op de vrijwaring van het beroepsgeheim.
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Relevante thema’s en
publicaties in 2021
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Cross-border teleconsultatie

de zorg geheel losstaat van de inschrijving bij de Psychologencommissie en anderzijds een aantal deontologische
richtlijnen werden meegegeven – richtlijnen die de tuchtinstanties van de Psychologencommissie mee in rekening
zouden kunnen nemen ingeval van een tuchtklacht.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis, kreeg de Psychologencommissie steeds meer vragen over cross-border teleconsultatie. De problemen die daarbij aangekaart worden,
zijn van verschillende aard. Het gaat zowel om bezorgdheden met betrekking tot de deontologie, als om bezorgdheden met betrekking tot oneerlijke concurrentie en de vraag
om psychologen daartegen te beschermen. Daarnaast rijzen
ook een aantal puur praktische vragen.

Nieuwe regels inzake btw
De wet van 11 juli 2021 tot wijziging van het wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling
van de belasting inzake medische verzorging betreft, trad
in werking op 1 januari 2022. De Circulaire 2021/C/114
betreffende de vrijstelling van de belasting inzake medische
verzorging verricht door bepaalde personen en inzake
ziekenhuisverpleging, gaf meer duiding bij deze nieuwe
btw-wet die in een wijziging van het artikel 44, §1 van het
btw-wetboek voorzag.

Bij wijze van voorbeeld gaat het om het volgende type
situaties:
•

Een Amerikaanse werkgever biedt aan diens
werknemers online psychologische ondersteuning
aan en doet hiervoor beroep op een Canadees
bedrijf dat dit aanbiedt en daarbij onder meer
Belgische psychologen tewerkstelt;

•

Een Turkse psycholoog maakt reclame voor online
sessies aan €5 per uur.

De Psychologencommissie verzorgde een nieuwsbrief over
dit onderwerp, in samenspraak met de beroepsverenigingen,
teneinde de psychologen zo goed mogelijk te informeren.

Een heel aantal vragen/bezorgdheden rijzen hierbij:
•

•

•

Welk recht is van toepassing en aan welke
voorwaarden moet de psycholoog dus voldoen
en waar kan de cliënt/patiënt terecht ingeval van
deontologische klachten?

Kwaliteitswet
De wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg trad gedeeltelijk in werking
op 1 januari 2022. De Psychologencommissie volgde dit
nauwgezet op.

Wat ingeval het beroep van psycholoog geen
gereglementeerd beroep is in het land waar de
psycholoog die de zorg aanbiedt, gevestigd is?
Welke bescherming kan dan worden geboden aan
de cliënt/patiënt?

Vooreerst voerde de Psychologencommissie een update
door van een aantal teksten op de website. Zo werd de tekst
met betrekking tot het cliënten-/patiëntendossier van een
update voorzien.

Wat als psychologen uit derde landen, waar de
lonen een stuk lager liggen, zorg aanbieden aan
cliënten/patiënten in België? Wat ingeval ze hierbij
ook actief gaan ronselen (wat niet toegestaan is
volgens de deontologische code)?

Verder wijdde de Psychologencommissie hieraan twee
nieuwsbrieven. Een eerste nieuwbrief informeerde de
psychologen over de inhoud van de te verwachten wijzigingen
ten gevolge van de Kwaliteitswet, en analyseerde de impact
ervan op de praktijkvoering – vooraleer het vaststond dat
een deel van de bepalingen effectief in werking zou treden
op 1 januari 2022. Een tweede nieuwsbrief bevestigde de
effectieve inwerkingtreding van de voornoemde bepalingen
op 1 januari 2022.

Deze problematiek gaat verder dan de bevoegdheid van de
Psychologencommissie en lijkt een aanpak te vergen die de
nationale landsgrenzen overstijgt. De Psychologencommissie heeft bijgevolg het initiatief genomen om de verscheidene beroepsverenigingen, alsook de European Federation
of Psychologists’ Associations, hierover aan te schrijven.

Tot slot richtte de Psychologencommissie een communicatie
aan de minister van Volksgezondheid om diens bezorgdheid
te uiten met betrekking tot de inwerkingtreding van
artikel 34 van de Kwaliteitswet, het artikel op grond
waarvan een koninklijk besluit kan worden aangenomen
voor elke gezondheidszorgbeoefenaar dat het cliënten/
patiëntendossier onder elektronische vorm verplicht.

Psychologen en vaccinatiebeleid
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Ook in relatie met de covidcrisis – en meer specifiek binnen
het kader van het vaccinatiebeleid in de zorg – kreeg de
Psychologencommissie steeds meer vragen, klachten en
uitingen van bezorgdheid.
Gelet hierop wijdde de Psychologencommissie een nieuwsbrief aan dit thema, waarin enerzijds duidelijk werd gesteld
dat de toenmalige discussie over de verplichte vaccinatie in
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Nieuw terugbetalingssysteem

Cassatiearrest inzake
art. 458bis Sw.

In de zomer van 2021 werd een overeenkomst gesloten
tussen het Comité van de verzekering voor geneeskundige
verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de netwerken geestelijke gezondheid
betreffende de financiering van de psychologische functies
in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden.

Het Hof van Cassatie velde in 2021 een arrest inzake het
toepassingsgebied van artikel 458bis van het Strafwetboek,
het artikel dat toelaat het beroepsgeheim te doorbreken
ten aanzien van de procureur des Konings ten aanzien van
een bepaalde categorie van misdrijven op minderjarigen of
kwetsbare personen, voor zover aan een aantal voorwaarden
is voldaan.

De Psychologencommissie sprak zich twee maal uit over
de deontologische aspecten van deze overeenkomst. In
een eerste deontologisch advies – dat verspreid werd via
nieuwsbrief – vestigde de Psychologencommissie de aandacht op het feit dat (1) de inschrijving bij de Psychologencommissie geen vereiste was om te kunnen toetreden tot
het nieuwe terugbetalingssysteem – met alle nefaste gevolgen van dien op vlak van deontologische bescherming
en op het feit dat (2) moeilijk kan worden beargumenteerd
dat cliënten / patiënten ‘vrij en geïnformeerd’ toestemmen
als ze de keuze hebben tussen toestemmen enerzijds en
geen recht op gedeeltelijk terugbetaalde psychologische
zorg anderzijds. De Psychologencommissie schreef binnen
dit verband tevens een brief naar de minister van Volksgezondheid, de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidzorgberoepen en de beroepsverenigingen.

De Psychologencommissie wijdde een nieuwsbrief
aan dit ophefmakend cassatiearrest. De feiten die ten
grondslag lagen aan dit arrest, werden belicht. Verder
werd dieper ingegaan op de inhoud van artikel 458bis van
het Strafwetboek, de andere juridische grondslagen die
toelaten het beroepsgeheim te doorbreken in gevallen van
kindermisbruik, intrafamiliaal geweld,… en de impact van
dit cassatiearrest op het toepassen van de regels ter zake.
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In het najaar van 2021 werd een wijzigingsclausule bij deze
overeenkomst goedgekeurd. Er werd met name tegemoetgekomen aan het tweede deontologische aandachtspunt
waar de Psychologencommissie de aandacht op vestigde.
De Psychologencommissie vaardigde vervolgens een tweede deontologisch advies uit, dat opnieuw werd verspreid via
nieuwsbrief. In dit deontologisch advies beklemtoonde de
Psychologencommissie de individuele verantwoordelijkheid
van de psycholoog om diens deontologische verplichtingen
na te leven, overeenkomstig artikel 25 van de deontologische code.
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Financiën
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Resultatenrekening 2021
Inkomsten

1 592 232,00 €

Inschrijvingen

1 590 780,00 €

Diverse

1 452,00 €

Uitgaven

- 1 014 063,00 €

Diverse diensten en goederen

587 712 €

Huur kantoor

116 133,00 €

Honoraria

256 416,00 €

Zitpenningen en vergoedingen

52 464,00 €

Website & IT

41 680,00 €

Administratiekosten

17 580,00 €

Diverse

103 439,00 €

Personeelskosten

409 746,00 €

Interim

22 084,00 €

Salarissen en vakantiegeld

256 705,00 €

RSZ

55 952,00 €

Diverse

75 005,00 €

Afschrijvingen

16 605 €

Andere exploitatiekosten

- 7 272,00 €

Operationeel resultaat

570 897,00 €

Toelichting bij het resultaat

Uw inschrijvingsbijdrage

Het Bureau en de personeelsleden zetten de beschikbare
middelen op een zeer betrouwbare wijze in, continu het
goede huisvaderprincipe hanterend.

Met uw inschrijvingsbijdrage zetten wij ten volle in op de
deontologie van psychologen, wat zich op verschillende
wijzen veruitwendigt.

Zoals in voorgaande jaren zijn er telkens “tegenvallers
en meevallers”. In 2021 was dit niet anders. Covid zorgde
voor meer digitaal werken op afstand en een terugval in
zittingen waardoor kantoorkosten (verwarming, elektriciteit
etc.) eerder laag uitvielen. Anderzijds vielen bepaalde
kostenposten door omstandigheden hoger uit (honoraria
onder andere).

Aanspreekpunt voor cliënten/patiënten
De Psychologencommissie vormt vooreerst een aanspreekpunt inzake deontologie voor cliënten/patiënten of andere
stakeholders die in contact komen met psychologen. Elke
persoon die zich vragen stelt omtrent de deontologische
verplichtingen van psychologen kan dus met ons contact
opnemen. Dat wij dergelijk aanspreekpunt aanbieden, verhoogt de bescherming van iedereen die in aanraking komt
met psychologen. Tevens vergroot dit het vertrouwen in de
psychologengemeenschap.
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Globaal gezien kon Compsy (alweer) een mooi en positief
financieel resultaat realiseren.
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Deontologische adviezen

Bemiddeling

De Psychologencommissie vaardigt ook – op eigen initiatief
of op vraag van de beroepsverenigingen en/of de voogdijminister – deontologische adviezen uit. Deze kunnen gericht
zijn tot de bevoegde minister(s), zoals bijvoorbeeld het advies m.b.t. het nieuwe terugbetalingssysteem (zie supra). In
dergelijke gevallen is het voornaamste doel het beschermen
van de deontologie van psychologen as such, wat uiteraard
finaal ook de cliënt/patiënt ten goede komt. De adviezen
kunnen tevens gericht zijn aan de psychologen. Denken we
dan bijvoorbeeld aan het advies m.b.t. de toepassing van de
regels inzake het eventuele doorbreken van het beroepsgeheim in gevallen van kindermisbruik, intrafamiliaal geweld,
en dergelijke meer (zie supra). In dergelijke gevallen beoogt
het advies de psychologen zo goed mogelijk te informeren
van hun deontologische verplichtingen, teneinde een kwaliteitsvolle en deontologisch verantwoorde praktijkvoering
te bevorderen.

De Psychologencommissie biedt tevens bemiddeling aan,
en komt daartoe tussen voor een forfaitair bedrag. In
sommige gevallen kan dit een beter alternatief vormen dan
een klacht bij de tuchtinstanties. In andere gevallen kan
dit ook toelaten aan individuele psychologen om bepaalde
deontologische problemen die ze ervaren op de werkvloer
makkelijker bespreekbaar te maken met hun werkgever.

Titelbescherming
De Psychologencommissie betreurt dat er vandaag nog
steeds personen de titel van psycholoog dragen zonder te
zijn ingeschreven op de lijst van de Psychologencommissie.
Een deel van hen bezit geen licentiaats- of masterdiploma in
de psychologie. Om de integriteit van het psychologenberoep
beter te kunnen garanderen, zet de Psychologencommissie
in op gerichtere acties. Ten volle inzetten op deontologie
heeft immers pas zin als iedereen zich ook aan de
deontologische regels moet houden, en daarop kan worden
aangesproken.

Deontologische ondersteuning van
psychologen
De Psychologencommissie zet ook op andere manieren
in op een kwaliteitsvolle en deontologisch verantwoorde
praktijkvoering, met name door:
•

Individuele deontologische vragen te beantwoorden
(zie supra voor een oplijsting van de meest
voorkomende vragen);

•

Deontologische dossiers uit te werken die
raadpleegbaar zijn via de website;

•

Themanieuwsbrieven rond actuele deontologische
thema’s uit te sturen.

De Psychologencommissie is ervan overtuigd dat een goede
kennis van de deontologische regels en andere relevante
regelgeving ertoe leidt dat minder deontologische fouten
gemaakt worden, wat het vertrouwen in de psychologengemeenschap en de kwaliteit van de dienstverlening ten
goede komt.

Tuchtinstanties
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De tuchtinstanties van de Psychologencommissie bieden
een klankbord ingeval er toch een eventuele inbreuk
op de deontologische code zou zijn begaan. Ook dit
vergroot het vertrouwen van het publiek in psychologen.
Cliënten/patiënten weten immers dat ze met eventuele
deontologische klachten ergens terecht kunnen. De
vergoedingen die de leden van de tuchtinstanties hiervoor
krijgen, liggen vast bij koninklijk besluit en kunnen hier
worden geraadpleegd.
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Wat brengt de toekomst
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Stakeholdermanagement

Update wettelijk kader

De Psychologencommissie wenst ten volle in te zetten op
de uitbreiding en verbetering van diens relaties met externe
stakeholders. Daartoe zet de Psychologencommissie zoveel
mogelijk in op dialoog en dit met aandacht voor ieders
bevoegdheden.

De Psychologencommissie werkt aan een update van het
wettelijke kader vanuit de vaststelling dat het huidige
wettelijke kader niet meer tegemoetkomt aan de noden en
realiteit anno 2022.
De Psychologencommissie heeft hiertoe contact opgenomen met diens voogdijminister en de verscheidene beroepsverenigingen.

De Psychologencommissie stelt vast dat deze aanpak reeds
zijn vruchten afwerpt, en is verheugd bijvoorbeeld voor
het eerst uitgenodigd te zijn geweest om onze expertise
inzake deontologie te delen binnen de Federale Raad voor
de geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Wij streven er naar een concreet hervormingsvoorstel voor
te leggen aan de voogdijminister in het najaar van 2022.

De Psychologencommissie
wenst verder in te zetten
op deontologie door
de studiedienst verder
uit te bouwen als het
referentiepunt inzake
deontologie.

Verdere uitbouw studiedienst:
kenniscentrum met focus op
deontologie
De Psychologencommissie wenst verder in te zetten op
deontologie door de studiedienst verder uit te bouwen
als het referentiepunt inzake deontologie. Meer bepaald
wensen wij nog meer in te zetten op:
•

De uitwerking van deontologische dossiers op de
website, met inachtneming van de ‘meest gestelde
vragen’ bij de selectie van onderwerpen (zie supra);

•

Het publiceren van rechtspraak van de
tuchtinstanties, en deze ook te verwerken in
deontologische adviezen;

•

Het opvolgen van de politieke actualiteit (recente
en toekomstige wetswijzigingen), zodat wij nog
meer proactief te werk kunnen gaan en onze
verantwoordelijkheid kunnen opnemen als hoeder
van de deontologie voor psychologen;

•

Het creëren van nieuwe vormen van deontologische
ondersteuning voor psychologen, denken we dan
bijvoorbeeld aan kennisclips, permanente vorming.
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Om dit alles te bewerkstelligen, plant de Psychologencommissie extra personeel aan te werven.
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