De erkenning
als psycholoog:
een must!

Enkele misverstanden rechtgezet
De erkenning als psycholoog
• is niet vrijwillig, maar wettelijk verplicht.
• staat niet gelijk aan een lidmaatschap bij een
beroepsvereniging.
• geldt niet alleen voor zelfstandigen, maar ook voor personen
in loondienst, werkzoekenden, vrijwilligers, enz.
• is vereist voor elke vorm van titelgebruik, mondeling én
schriftelijk.
• moet, na een eerste aanvraag, jaarlijks hernieuwd worden.

Wat zijn mijn voordelen
als erkend psycholoog?
• Via uw erkenning verkrijgt u btw-vrijstelling voor de meeste
klinische en psychopedagogische diensten,
• De erkenning is steeds vaker een criterium voor terugbetaling
door een ziekenfonds in het kader van de aanvullende
verzekering,
• Uw erkenning maakt u zichtbaar vakbekwaam ten opzichte
van cliënten en andere beroepsbeoefenaars,
• Uw erkenning benadrukt uw ethisch engagement: het is nauw
verstrengeld met de deontologische beroepscode,
• Dankzij uw erkenning draagt u bij tot de professionalisering
van de gehele discipline,
• Als erkend psycholoog kunt u bij de Psychologencommissie
terecht voor:
- Advies bij deontologische knelpunten,
- Begeleiding bij gerechtelijke inbeslagnames van dossiers,
- Informatie over relevante regelgeving.

Is mijn diploma licentiaat of master
in de psychologie dan niet voldoende?
Een diploma licentiaat of master in de psychologie toont aan
dat u zich op universitair niveau heeft voorbereid op het beroep
van psycholoog. Maar, bij het afstuderen stopt de leerweg
van een psycholoog niet. Uw beroep als psycholoog houdt
immers het engagement in om uw kennis voortdurend aan
te scherpen via navormingen, supervisie, etc. De erkenning
kan men daarom zien als een officieel contract dat dit
engagement bezegelt. Overigens staat de erkenning - en niet
het diploma - garant voor nog een tweede verbintenis: het
respect voor de deontologische beroepscode. Enkel erkende
psychologen onderschrijven formeel de bij KB vastgestelde
plichtenleer voor psychologen. Door de nauwe verstrengeling
met de deontologische beroepscode, houdt de erkenning niet
alleen een doorgedreven deskundigheid in, maar ook een
uitgesproken normbesef, ten dienste van zowel de cliënt als
de beroepsgroep.
De erkenningsprocedure vormt verder een extra
controlemiddel en centraliseert hiervoor alle nodige
gegevens. Cliënten, ziekenfondsen en andere
belanghebbenden kunnen zo op de officiële lijst van erkende
psychologen zoeken via de zoekfunctie “Is mijn psycholoog
erkend”.

Wat gebeurt er als u zich niet laat erkennen of
niet hernieuwt, en toch de titel gebruikt?
Volgens de wet kan iemand die de titel onrechtmatig
gebruikt, strafrechtelijk vervolgd worden. Een veroordeling
gaat niet alleen gepaard met een geldboete (tot 6000
euro), maar ook met een vermelding in het strafregister. De
Psychologencommissie is een meldpunt voor titelmisbruik. Bij
een melding neemt zij contact op met de persoon in kwestie.
Geeft deze hierna geen gevolg aan de aanmaning, dan dient
de Psychologencommissie, als burgerlijke partij, klacht in bij
het parket.

De erkenning als psycholoog doet dienst als kwaliteits
label. Het versterkt het vertrouwen in onze discipline en
draagt bij tot een doorgedreven professionalisering van
ons beroep.

Moet u zich laten erkennen als uw
werkgever dit niet van u verwacht?
In de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel
van psycholoog staat een verwijzing naar hoofdstuk VII van
het Strafwetboek. Hierdoor zijn alle personen of instellingen
die titelmisbruik faciliteren of toelaten ook strafbaar. Zo is
het in principe ook strafbaar om de functietitel “psycholoog”,
of een aanverwante titel, te verlenen aan iemand die niet als
dusdanig erkend is.
Is uw werkgever niet op de hoogte van de wet tot bescherming
van de titel van psycholoog? Dan licht u hem hierover best in.
Aantal erkende psychologen sinds de opstart
van de Psychologencommissie
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Waarom is het nodig om jaarlijks te hernieuwen?
Is één betaling niet voldoende?
De jaarlijkse hernieuwing en de bijdrage wordt vastgelegd
door de Minister van Middenstand en dient ter financiering
van de werking van de Psychologencommissie. Voor
betalingen na de afgesproken termijn lopen de kosten
op tot 65 eur (MB van 29.10.2009). Wenst u de titel van
psycholoog te blijven gebruiken? Dan dient u jaarlijks een
hernieuwingsbijdrage te betalen.
Hoe meer psychologen zich laten erkennen en hun erkenning
hernieuwen, hoe meer de Psychologencommissie kan
inzetten op haar missie: de bescherming van de cliënten van
psychologen en dus ook de bevordering van het respect voor
de psychologische dienstverlening.
Ondertussen zijn al meer dan 10.000 collega’s erkend! Dankzij
dit stijgend aantal, neemt ook de zichtbaarheid van de
beroepsgroep en van de Psychologencommissie toe. Samen
leggen we steeds meer gewicht in de schaal bij beleidskeuzes
aangaande de verdere omkadering van het beroep.

Waartoe dienen het erkenningscertificaat,
de kaart en het e-logo?
Sinds vorig jaar bestaan er twee nieuwe instrumenten om uw
erkenning in de kijker te zetten: de erkenningskaart en het
e-logo. Het certificaat werd in een nieuw jasje gestoken. Het
gebruik ervan is ten zeerste aangeraden. Weet immers dat het
certificaat, de kaart en het e-logo:
• het besef vergroten dat u een gereglementeerd beroep
beoefent met hoge kwaliteitsnormen.
• cliënten oriënteren bij het kiezen van een betrouwbare
hulpverlener.
• helpen om op termijn titelmisbruik in de kiem te smoren.
• een aanknopingspunt vormen om uitleg te geven bij uw
erkenning en uw beroepscode.
• helpen om het beroep van psycholoog beter op de kaart
te zetten.

“Mijn erkenning geeft weer waar ik
voor sta: kwaliteitsvolle en ethisch
verantwoordelijke dienstverlening.”

Nathalie Voglet
Erkend psycholoog

Wat zegt de wet?
De wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van
psycholoog (BS 31.05.1994) stelt dat iemand enkel de titel
van psycholoog mag gebruiken mits het vereiste universitaire
diploma én een erkenning als psycholoog (artikel 1). Deze
erkenning wordt toegekend door de overheidsinstantie de
Psychologencommissie (artikel 2). Zonder erkenning is het
verboden om op om het even welke manier de indruk te
wekken psycholoog te zijn (artikel 9). Dus, ook afkortingen,
samenstellingen en vertalingen van de titel van psycholoog
vereisen een erkenning. Maakt men zonder erkenning gebruik
van de titel? Dan legt de wet strafbepalingen op in de vorm
van een geldboete tot 6000 euro en een vermelding in het
strafregister (artikels 9 en 10). Derden die titelmisbruik
faciliteren zijn evenzeer aansprakelijk (artikel 11). Artikel
8 verbindt vervolgens de erkenning als psycholoog met het
respect voor de plichtenleer of deontologische code van de
psycholoog die bij Koninklijk besluit in het leven werd geroepen
(KB 2.04.2014 – BS 16.05.2014).

Wat doet de Psychologencommissie?
De Psychologencommissie is een onafhankelijke federale
overheidsinstantie. Haar belangrijkste missie is de bescherming
van cliënten van psychologen. Dit doet ze door de kwaliteit van
de diensten van erkende psychologen te bevorderen via een
erkenningsprocedure en een juridisch bindende deontologische
code. En dit komt het vertrouwen in het beroep van psycholoog
ten goede!
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