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NEDERLANDSTALIGE ZETELENDE LEDEN

Onderzoek Proost Karin BFP-FBP Effectief x NL

Onderzoek Verhofstadt Lesley BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

Onderzoek Uzieblo Katarzyna BFP-FBP Effectief x NL

Onderzoek Van Hoof Elke BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

✓ Arbeid & Organisatie De Witte* Karel BFP-FBP Effectief x NL

Arbeid & Organisatie Schouteten Jo BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

✓ Arbeid & Organisatie Van Lishout Bie BFP-FBP Effectief x NL

Arbeid & Organisatie Van Daele Judith BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

✓ School Plasschaert Lien BFP-FBP Effectief x NL

School Ryckaert Ilse BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

✓ School D'Oosterlinck Patrick BFP-FBP Effectief x NL

School Lietaert Leen BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

✓ Klinisch Lowet** Koen BFP-FBP Effectief x NL

Klinisch Hilderson Michaël BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

✓ Klinisch Van Daele Tom BFP-FBP Effectief x NL

Klinisch Delfosse Lynn BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

FRANSTALIGE ZETELENDE LEDEN

Onderzoek Fouchet Philippe BFP-FBP Effectief x FR

✓ Onderzoek Blavier Adélaïde BFP-FBP Plaatsvervangend x FR

✓ Onderzoek Rozenberg Alain APPPSY Effectief x FR

Onderzoek Widart Frédéric APPPSY Plaatsvervangend x FR

✓ Onderzoek Ucros Claudia UPPSY Effectief FR

Onderzoek Mathieu Bernard UPPSY Plaatsvervangend FR

✓ Arbeid & Organisatie Laermans Christine BFP-FBP Effectief x FR

Arbeid & Organisatie Parisse Johan BFP-FBP Plaatsvervangend x FR

Arbeid & Organisatie BFP-FBP Effectief x FR

Arbeid & Organisatie Penxten Jerry BFP-FBP Plaatsvervangend x FR

✓ Arbeid & Organisatie Drory Diane APPPSY Effectief FR

Arbeid & Organisatie Robin Didier APPPSY Plaatsvervangend FR

✓ Arbeid & Organisatie Hanquet Chantal UPPSY Effectief FR

Arbeid & Organisatie Gontier Alain UPPSY Plaatsvervangend FR

Aanwezig-
heid

Sector Familienaam Voornaam
Beroeps-
vereniging

Mandaat Stem Taal

Aanwezigheid Functie Familienaam Voornaam Taal

✓ Voorzitster Henry Catherine FR

✓ Plaatsvervangend voorzitter Allaert Alexander NL

Leden van de Plenaire Zitting

Voorzitterschap van de Plenaire Zitting
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✓ School Frenkel Stephanie BFP-FBP Effectief x FR

School Cassiers Marie-Claude BFP-FBP Plaatsvervangend x FR

School Lenzen Brigitte APPPSY Effectief x FR

School Rauïs Françoise APPPSY Plaatsvervangend x FR

School Defossez Philippe UPPSY Effectief FR

School Declercq Violaine UPPSY Plaatsvervangend FR

✓ Klinisch Chauvier Pauline BFP-FBP Effectief x FR

Klinisch Vassart Quentin BFP-FBP Plaatsvervangend x FR

Klinisch Haot Patrick BFP-FBP Effectief x FR

✓ Klinisch Gerard Emilie BFP-FBP Plaatsvervangend x FR

Klinisch Nadeau Chloë BFP-FBP Plaatsvervangend FR

✓ Klinisch De Keuleneer Alain APPPSY Effectief FR

Klinisch Florence Jean APPPSY Plaatsvervangend FR

Klinisch Kestemont Paul UPPSY Effectief FR

✓ Klinisch Vermeylen Martine UPPSY Plaatsvervangend FR

Een effectief stemhebbend of raadgevend lid kan steeds de 
plenaire vergadering bijwonen. Een plaatsvervangend lid, 
tenslotte, woont de vergadering enkel bij indien een effectief 

stemhebbend of een raadgevend lid van zijn beroepsvereniging 
en taalgroep niet kan zetelen. De plaatsvervanger kan enkel 
stemmen indien deze een effectief stemhebbend lid vervangt.

Aanwezigheid Functie Familienaam Voornaam Psycholoog Taal

✓ Directeur Van Rossen Edward x NL

✓ Directeur ad interim Laloo Julie x FR

Het personeel

*Karel De Witte werd door de plenaire vergadering verkozen tot secretaris. Hij wordt verder in dit verslag ‘secretaris’ genoemd. 
**Koen Lowet werd door de plenaire vergadering verkozen tot schatbewaarder. Hij wordt verder in dit verslag ‘schatbewaarder’ 
genoemd.

Het personeel is niet meer aanwezig tijdens de discussies en debatten tussen de leden van de Plenaire Zitting. Deze keuze werd 
gemaakt zodat de Directeur op een duidelijke manier de richting die werd aangegeven door de Plenaire Zitting kan vertolken naar de 
personeelsleden.
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1.  Opening van de vergadering 

De Voorzitster opent de vergadering. 
De Voorzitster  licht de afwezigheid van de personeelsleden tijdens de discussies en debatten tussen de leden 
van de Plenaire Zitting toe. Deze keuze werd gemaakt zodat de Directeur op een duidelijke manier de richting 
die werd aangegeven door de Plenaire Zitting kan vertolken naar de personeelsleden. Wanneer tijdens de 
Plenaire Vergadering bijvoorbeeld de doelstellingen van de communicatiedienst worden besproken, zal 
daarentegen wel een vertegenwoordiger van deze dienst aanwezig zijn. 

2. Verslag van de plenaire vergadering van 15 september 2017

Het verslag van de vorige plenaire vergadering wordt goedgekeurd, mits een kleine spellingscorrectie.

3. Aanstelling van verslaggever van huidige vergadering

De Voorzitster vraagt of een vrijwilliger notities kan nemen tijdens de vergadering. Martine Vermeylen stelt 
zich kandidaat. Ze wordt in deze taak ondersteund door Chantal Hanquet en Christine Laermans.

Enkele leden van de plenaire vergadering reageren op deze vraag van de Voorzitster. De opmaak van een 
verslag vraagt veel werk. Ze zijn daarom van mening  dat dit niet moet worden gevraagd aan een lid van 
de Plenaire Zitting, maar wel aan een personeelslid. De Voorzitster licht toe wat de verwachtingen zijn 
betreffende het verslag: het moet beknopt zijn, met respect voor de genomen beslissingen en de uitgebrachte 
stemmen.

Er wordt gevraagd om in een stemming te bepalen dat een personeelslid in het vervolg het verslag van de 
plenaire opmaakt: 8 leden stemmen voor, de andere stemgerechtigden onthouden zich. Het verslag zal in het 
vervolg dan ook door een personeelslid worden opgemaakt. 

4.  Informatie over de interne werking 

Zie punt 8 met betrekking tot de interne werking bij de uitvoering van projecten.
  
5.  Aantal erkende psychologen: huidige situatie 

Aantal ingeschrevenen voor 2017 13.210

Goedgekeurde nieuwe aanvragen voor 2017 sinds 1 december 2016 1 358       

Aantal onvolledige dossiers (documenten en/of betaling) +/- 40

Aantal te beoordelen dossiers op deze plenaire vergadering 28

Aantal nog te behandelen dossiers voor 2017 0   

Totaal aantal nieuwe dossiers voor 2018 sinds 1 december 2017 76   

Ontvangen hernieuwingen voor 2018                                                                                            4 878                                                                                                          

6.  Erkenningsaanvragen 

Het secretariaat kon 28 dossiers niet beoordelen op basis van het uitvoerend mandaat dat zij ontving 
van de Plenaire Zitting. De Plenaire Zitting moet daarom een beslissing nemen over deze aanvragen. De 
onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanvragen in kwestie. De Directeur overloopt deze aanvragen 
en formuleert bij elk van deze zijn advies. De tabel geeft eveneens de uiteindelijke beslissing van de Plenaire 
Zitting weer. De leden van de Plenaire Zitting ontvingen een gedetailleerd overzicht van deze dossiers op 
papier tijdens de Plenaire Vergadering. Aangezien dit document  vertrouwelijke informatie bevat, wordt dit 
niet publiek gemaakt.

5.
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Meer informatie over de erkenningscriteria en de procedure op onze website.

De personen waarvan de aanvraag werd afgewezen, zullen na de plenaire vergadering een gedetailleerde 
uitleg ontvangen van hun mogelijkheden om de erkenning alsnog te verkrijgen. Meestal worden deze 
aanvragen later nog goedgekeurd nadat bijkomende bewijzen werden aangeleverd.
Meer informatie hierover op onze website. 

7. Aanpassing deontologische code met betrekking tot het beroepsgeheim

De plaatsvervangend Voorzitter presenteert het werk van de werkgroep rond  de herschrijving van hoofdstuk 
3 van de deontologische code die middels een KB tot een herschrijving van het Koninklijk Besluit 2 april 2014 
tot vaststelling van de voorschriften inzake plichtenleer zou leiden. Bepaalde fouten werden gecorrigeerd, en 
er werd een zeer gedetailleerd eindadvies geformuleerd met een voorstel van tekst. Door APPPSY en BUPSY 
werd wel omtrent bepaalde punten een minderheidsadvies geformuleerd dat samen met het eindadvies werd 
meegedeeld aan het kabinet. De APPPSY en BUPSY vroegen daarop een audiëntie aan bij het kabinet om 
hun minderheidsadvies toe te lichten. Aangezien het kabinet weigerde om hen apart te ontvangen, werd een 
audiëntie op het kabinet georganiseerd met zowel vertegenwoordigers  van de Psychologencommissie en 
van de betrokken  federaties, alsook twee bijkomende juristen. Die dag werd een consensus bereikt op grond 
van een tekst die het kabinet zelf had voorbereid. Na bespreking van die tekst  op het kabinet van minister 
Ducarme werd die tekst ter advies naar de Raad van State gestuurd.

Volgend op die tekst, onder voorbehoud van bezwaren door de Raad van State, wordt een publicatie in het 
Belgisch Staatsblad verwacht. 
De plaatsvervangend voorzitter bedankt de leden van de werkgroep voor hun inspanningen en het geleverde 
werk maar betreurt het dat nadien door bepaalde personen contact werd gezocht bij het kabinet, zonder dat 
de werkgroep daarvan op de hoogte was. 

De Voorzitster feliciteert de werkgroep voor het bereikte resultaat. Als de Raad van State nog opmerkingen 
zou hebben, zal het kabinet vertegenwoordigers van de Psychologencommissie van de betrokken federaties 
opnieuw uitnodigen.

Totaal aantal aanvragen
Goedgekeurd Afgewezen28

Waarvan op basis van:
•	 Belgisch attest voor de gelijkwaardigheid van een diploma 

opgenomen in de wet van 8 november 1993
3 3 0

•	 Erkenning als psycholoog door een bevoegde instantie die 
opgenomen is in de database van ‘regulated professions’ 
van de Europese Unie

7 7 0

•	 Frans of Duits diploma dat automatisch toegang geeft in 
dit land tot het uitoefenen van het beroep van psycholoog

4 4 0

•	 Universitair diploma psychologie + bewijzen van minstens 
1 jaar fulltime equivalente beroepservaring als psycholoog 
tijdens de tien afgelopen jaren

	Ten gevolge van de goedkeuring van een dossier 
dat tijdens deze vergadering werd voorgesteld 
werd een maximum van negen weken verlof per 
jaar als referentie vastgelegd voor de toekomstige 
goed te keuren dossiers. 

4 4 0

•	 Andere dossiers 10 3 7

https://www.compsy.be/erkenningscriteria
http://www.compsy.be/herziening-beroep-bij-weigering-van-aanvraag


PSYCHOLOGENCOMMISSIE 
VERSLAG VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN 15 DECEMBER 2017

7.

8. Missie, structuur, interne werking en begeleidingsproject

De missie wat betreft het optimaliseren van de interne werking en het begeleidingsproject worden voorgesteld 
door Julie Laloo. Sinds haar indiensttreding werkt zij hieromtrent samen met de leden van het team en van 
het Bureau, alsook met de Directie en de (plaatsvervangend) Voorzitter. Julie Laloo heeft de meerderheid 
ontmoet van de personen die interesse hadden geuit om deel te nemen aan de analyse.

De 4 werkafdelingen kwamen aan bod: het secretariaat, de dienst communicatie, de dienst deontologie en de 
griffiers die werken voor de Nederlandstalige en Franstalige kamers van Tuchtraad en de Raad van Beroep. 
Het team is gemotiveerd en dynamisch. Meer begeleiding voorzien zal een gestructureerd kader opleveren 
en zal op die manier voor meer stabiliteit zorgen..

De Directeur Edward van Rossen brengt zet zijn standpunt uiteen wat betreft de ontwikkelingen sinds 
2012. Hij stelt eveneens een ontwikkelingsplan voor dat alle psychologen beoogt samen te brengen en 
onderschrijft een proces van permanente vorming na het behalen van het basisdiploma. Hij benadrukt het 
belang van dialoog met de federaties, van de onderzoeksprojecten betreffende het statuut van de psycholoog 
en zijn specialisaties, alsook van de ontwikkeling van de deontologie in de toekomst. Een discussie wordt 
gevoerd over de noodzaak om verder te blijven nadenken over het werk van psychologen en de rol van de 
Psychologencommissie.

De Voorzitster heeft contacten gehad met het kabinet van minister Ducarme en denkt dat de evolutie naar 
een Orde van Psychologen niet zal meer zal worden ingezet vóór de federale verkiezingen.
De Plenaire Zitting gaat akkoord om met het Bureau na te denken over een erkenningsstatuut voor de 
vrijwilligers die zich inzetten binnen werkgroepen van de Psychologencommissie. Een verhoging van de 
bijdrage kan worden voorzien. 

Een discussie wordt gevoerd over de te voorziene herstructureringen als gevolg van de begeleidingsprojecten 
die werden voorgesteld door zowel Julie Laloo als de Directeur. Er wordt beslist de overeenkomst met Julie 
Laloo te verlengen tot eind januari. Op die datum dienen de leden van het Bureau een geschreven verslag te 
ontvangen waarin de situatie wordt verduidelijkt en op basis waarvan herstructureringsbeslissingen kunnen 
genomen worden.

9. Einde van de vergadering

Uitnodiging voor een eindejaarsdrink als bedanking voor het werk van de vrijwilligers.

De Voorzitster sluit de vergadering. 
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