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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

Volmacht Onderzoek Van Hoof Elke BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

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

Volmacht 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

Volmacht 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 Laloo Julie x FR

Het personeel

*Bie Van Lishout werd door de plenaire vergadering verkozen tot schatbewaarder. Zij wordt verder in dit verslag ‘schatbewaarster’ 
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. Daarnaast zal een personeelslid de verslag schrijven.

Genodigden voor een enkel punt op de agenda

Lorena Chiriboga (FR): administratief medewerker
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1. Opening van de vergadering

2. Verslag van de vergadering van 15/03/2019 : opmerkingen en goedkeuringen

3. Jaarverslag 2018: opmerkingen en goedkeuringen

4. Budget

5. Inschrijvingen: huidige situatie

6. Aanvragen tot inschrijving op de lijst & op te volgen dossiers

7. Visa en erkenning van klinisch psychologen

8. Onderzoeksprojecten: stand van zaken

9. Agendavoorstel voor de plenaire vergadering van september 2019

10. Einde van de vergadering
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1.  Opening van de vergadering 

Quorum bereikt op basis van aanwezigheden en volmachten.

2. Verslag van de vergadering van 15/03/2019 : opmerkingen en goedkeuringen

Het verslag van de vergadering van 15 maart 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2018: opmerkingen en goedkeuringen

Het jaarverslag van 2018 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Budget

In de resultaten van 2018 bleken de kosten uiteindelijk lager te zijn doordat de financiering van 
de onderzoeksprojecten en de daadwerkelijke betaling van de bijdragen na een boekhoudkundig 
akkoord met uitstel toegewezen werden aan 2019. 
 
In december vorig jaar werd het budget voor 2019 goedgekeurd. Aangezien dit budget echter 
te krap bleek, werden verschillende wijzigingen voorgesteld om de continuïteit van de 
Psychologencommissie te verzekeren.

Deze resultaten zijn het rechtstreekse gevolg van de gedaalde reserves ten gevolge van de verhoging 
van de werkingskosten, onder meer voor de tuchtinstanties, de onderzoeksprojecten en andere 
uitgaven. Deze uitgaven, met uitzondering van de onderzoeksprojecten, vloeien voort uit de nieuwe 
wettelijke verplichtingen waaraan de Psychologencommissie sinds 2004 moet voldoen. Na de 
oprichting van de tuchtinstanties veranderde er niets aan de inkomstenzijde terwijl de kosten wel 
gestegen zijn. Dat onevenwicht vormt een bedreiging voor de werking van de Psychologencommissie.

Opmerking:
• De erelonen van de experts zijn hoog, maar ze zijn inherent aan de goede werking van de 

Psychologencommissie, die in haar activiteiten continu psychologie met recht en de praktijk 
met de juridische realiteit moet zien te combineren. 

• Bovendien wordt de uitbouw van juridische expertise in het erkennen van de diploma’s een 
steeds grotere prioriteit. In geval beroep wordt aangetekend, moet de Commissie zich kunnen 
verdedigen en moeten daarvoor juridische adviezen en procedures voorhanden zijn. 

• Zolang er voor de juridische zaken onvoldoende personeel kan worden aangeworven, blijft het 
inwinnen van extern advies een noodzaak. Dat advies kost echter wel meer.

• De link tussen het disciplinaire aspect en preventie moet worden behouden met het werk van de 
studiedienst (aanbevelingen, artikels, ...).

Het budget dat voorzien wordt voor 2020 is grotendeels hetzelfde. Er dient echter rekening te 
worden gehouden met een verhoging van de interne werkingskosten voor de website of het delen 
van bestanden. 

Cursussen en opleidingen
Op het vlak van cursussen en opleidingen wordt een verhoging voorzien maar ook voor het 
aanbieden van bepaalde basisopleidingen zoals projectmanagement, teamwork, en het gebruik van 
kantoorsoftware zoals Word en Excel. Meer nog dan de monitoring van de juridische actualiteit, is 

5.
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de deelname aan wettelijke en medische cursussen noodzakelijk.
Voor de 6,5 voltijdse equivalenten moet worden geïnvesteerd in basisopleidingen. 
Het luik projectmanagement is zeer belangrijk. Op het vlak van communicatie is er werk aan de winkel, 
want sommige cases zijn complex en moeten mondeling of schriftelijk beantwoord kunnen worden.  
Bovendien hebben de meeste medewerkers nog geen opleiding gekregen sinds hun aanwerving.  
Er moet ook rekening gehouden worden met de opleidingen voor de insolventiefunctionarissen en 
de leden van de tuchtinstanties.

Verschillende voorgestelde bijdragen
Elke voorspelling is gebaseerd op een verhoging van het aantal psychologen met 500 inschrijvingen 
per jaar om realistisch te blijven.

Bij een bijdrage van 120 euro zou de Commissie geen verlies meer lijden en kan ze groeien om de 
toekomstige evolutie op te vangen.

Wordt de bijdrage naar 100 euro gebracht, dan zou de Commissie slechts beperkt kunnen groeien 
en houdt ze zeer weinig reserve over.

Een bijdrage van 95 euro houdt slechts een verschil van 5 euro in, maar op jaarbasis betekent dat 
wel een verschil van 100.000 euro.

Bij een bijdrage van 65 euro zou de Commissie de verliezen verder blijven opstapelen en zou het 
personeel niet langer betaald kunnen worden. 

Quentin Vassart deelt zijn indruk dat de begroting werd opgesteld om de noodzaak van een verhoging 
aan te tonen en niet om besparingen te realiseren.
De schatbewaarster benadrukt dat de cijfers verwijzen naar de concrete praktijk en niet opgeblazen 
of uitgevonden zijn.
De directrice vraagt waar ze nog zou kunnen besparen, want momenteel is alles al zo uitgedacht en 
voorzien om maximale besparingen te realiseren. Voor de verplaatsingen gelden  bijvoorbeeld enkel 
de basistrajecten om te komen werken of een essentiële opdracht uit te voeren. 
De directrice houdt eraan de kamers van de Tuchtraad te bedanken voor het groeperen van de sessies 
zodat de verplaatsingskosten beperkt kunnen worden. Na een vraag om uitleg over de zitpenningen 
legt de directrice in detail uit wat deze inhouden, geïllustreerd met cijfers.

Mogelijke evoluties
Het klopt dat er goed moet worden nagedacht over de kosten in functie van de opdrachten/taken. 
De vraag over de evolutie naar een orde blijft open, maar is een naamsverandering in afwachting 
interessant?

Ook de vraag over de continue vorming blijft open, want het gaat om een Europese eis die geld zal 
kosten, zelfs indien er wordt samengewerkt met de universiteiten en beroepsverenigingen. 

Martine Vermeylen verwijst naar het accreditatiesysteem dat parallel met de continue vorming 
moet worden uitgewerkt. 

De directrice bevestigt dat wellicht ook een budget voor dit aspect nodig is. Dat wordt dus een 
volgende taak voor de Plenaire Zitting. 
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Personeel
De uitbreiding van het personeel staat op de planning. Er moet extra personeel met een juridische 
achtergrond bijkomen, alsook op administratief niveau.
Stemming
Vooraleer over te gaan tot de stemming, moet benadrukt worden dat er al grote inspanningen 
geleverd werden en dat het misschien tijd is om geen bijkomende inspanningen meer te vragen, 
maar het anders te doen. 

Uitslag van de stemming
Bijdrage van € 120 7 stemmen

Bijdrage van € 100 3 stemmen

Bijdrage van € 95 2 stemmen

Bijdrage van € 65 2 stemmen

Totaal 14 personen hebben gestemd.

Onderscheid in de bijdrages
De mogelijkheid voor een afwijkende bijdrage voor gepensioneerden, pas afgestudeerden en 
“loopbaanonderbrekingen” moet nog besproken worden op de plenaire vergadering van september, 
maar ondertussen wordt dit idee al voorgelegd aan de minister.
Hetzelfde geldt voor het idee om de verhoging te spreiden over 3 jaar, maar zonder het gevoel te 
creëren dat de bijdrage alleen maar blijft toenemen.

5. Inschrijvingen: huidige situatie

Lorena Chiriboga geeft aan dat we ten opzichte van juni vorig jaar 904 bijkomende inschrijvingen 
hebben geregistreerd, waardoor het totale aantal inschrijvingen vandaag op 13.646 staat. Sinds 
maart 2019 kwamen er 182 nieuwe aanvragen bij.

6. Aanvragen tot inschrijving op de lijst & op te volgen dossiers

De Plenaire Zitting, vertegenwoordigd door de werkgroep gespecialiseerd in de 
inschrijvingsaanvragen, moet een beslissing nemen over 29 aanvragen die niet werden goedgekeurd 
door het secretariaat (op basis van het uitvoerend mandaat dat deze laatste hiervoor gekregen heeft 
van de Plenaire Zitting). De werkgroep overloopt deze aanvragen en brengt voor elke aanvraag een 
advies uit. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. Deze tabel bundelt de beslissingen 
genomen door de Plenaire Zitting. De gedetailleerde lijst van alle dossiers werd vooraf uitgedeeld 
aan de leden van de Plenaire Zitting. Aangezien het om vertrouwelijke informatie gaat, wordt deze 
in dit verslag niet vrijgegeven.
Raadpleeg onze website voor meer informatie over de inschrijvingscriteria en de 
inschrijvingsprocedure. 

De personen van wie de aanvraag werd afgewezen, zullen een gedetailleerde toelichting ontvangen 
van de mogelijke acties die zij kunnen ondernemen om een nieuwe beoordeling te bekomen van 
hun aanvraag tot inschrijving op de lijst van psychologen. Bij de aanvulling van hun dossier dienen 
de kandidaten bewijzen voor te leggen van hun gevolgde opleiding en/of hun beroepspraktijk. Na 
de beoordeling van deze bewijzen zullen de werkgroep en de Plenaire Zitting een nieuwe beslissing 
nemen over de aanvraag.
Meer informatie hierover op onze website.

https://www.compsy.be/inschrijvingscriteria
https://www.compsy.be/inschrijvingscriteria
https://www.compsy.be/herziening-beroep-bij-weigering-van-aanvraag
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De tien afgewezen dossiers vallen niet binnen de categorieën die door de wet worden voorzien. 
Tussen deze dossiers zitten opnieuw personen die hun diploma hebben gehaald in 1994. Het komt 
op een paar maanden aan, maar de Psychologencommissie moet het juridische kader respecteren 
en kan zelf geen interpretatie maken. Bij de visumaanvragen zal dit soort aanvragen toenemen, 
maar voor de Commissie is er geen ruimte voor interpretatie. De titel van het diploma moet exact 
kloppen, anders geeft het geen recht op het dragen van de titel. Als er in de toekomst een hervorming 
van de wet van 1993 komt, zou het interessant kunnen zijn om de criteria te herbekijken op basis 
van de ‘grensgevallen’.

7.  Visa en erkenning van klinisch psychologen

Totaal aantal aanvragen
Goedgekeurd Afgewezen29

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

9 9 0

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

5 5 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. 

2 2 0

•	 Andere dossiers 10 0 10
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A. De verduidelijking van de situatie is belangrijk. Er zijn verklarende documenten beschikbaar met 
de uitleg over de procedure.
Ofwel moet de aanvrager een diploma hebben waarop de titel ‘master in klinische psychologie’ 
expliciet staat vermeld, ofwel een master in psychologie met daarbij een document waarop het 
aantal ETCS-studiepunten klinische psychologie staat aangegeven. 

Voor alle psychologen gelden momenteel de overgangsmaatregelen.

Eenmaal deze klinisch psychologen erkend zullen zijn en de transitiefase afgerond is, zullen de pas 
afgestudeerde klinisch psychologen hun visum moeten behalen en daarna een stage moeten lopen 
voor ze hun erkenning kunnen krijgen.

Verschillende instanties komen tussen in de erkenning van het beroep van klinisch psycholoog: 
• De universiteiten voor het behalen van de master;
• De federale overheid voor het visum;
• De gewesten voor de erkenning. 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de erkenning van de klinisch psycholoog van kracht. Als de psycholoog 
op dat moment zijn visum heeft behaald, zal de erkenning automatisch worden afgeleverd.

B. De terugbetaling van de eerstelijnspsychologen is een ander project van de FOD Volksgezondheid 
en moet afzonderlijk bekeken worden. De lancering gebeurde weliswaar gelijktijdig, maar het gaat 
wel degelijk om twee totaal verschillende zaken. 

Het is belangrijk dat we in de toekomst het onderscheid blijven maken tussen de erkenning als 
klinisch psycholoog en de inschrijving op de lijst van de Commissie.

Korte historiek
• De beroepsverenigingen en de Psychologencommissie doen aanvraag bij de overheid, in de 

eerste plaats voor de erkenning van de klinisch psychologen.
• Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
• Zomer van 2019: eerste ontmoetingen en ondertekening van samenwerkingsovereenkomst met 

de FOD Volksgezondheid voor het ter beschikking stellen van de lijst met als doel de erkenning 
van de psychologen.

• Najaar 2019: FOD legt strengere eisen op waarbij de exacte diplomatitel wordt gevraagd. Tegelijk 
wordt de Commissie niet als Orde erkend, terwijl ons eigen kabinet bevestigt dat we een functie 
vervullen als alle ordes en instituten.

• Bepaling van budget dat nodig is voor het inscannen van fysieke dossiers – aanvraag ingediend 
bij beide kabinetten. Geen antwoord ontvangen tot nu toe.

• De Psychologencommissie geeft haar lijst door – 3195 psychologen krijgen hun visum

8. Onderzoeksprojecten: stand van zaken

Rozemarijn Jeannin, lid van het onderzoeksproject, presenteert ons de situatie.

Deelaspecten onderzoek
• In kaart brengen van het werkterrein en de achtergrond van de volledige beroepsgroep
• In kaart brengen van het psychologisch zorgaanbod en de zorgnoden 
• In kaart brengen van het werkterrein school- en educatieve psychologie
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Doelstellingen
• Erkenning van totale beroepsgroep

 – Diversiteit in scholing 
 – Diversiteit in sectoren en taken

• Ondersteuning verbeteren
 – Aansluiting opleiding - werkveld
 – Beroepsmatige omkadering

• Zicht krijgen op aanbod
 – Waar is psychologische zorg te vinden? 
 – Afstemming zorgaanbod en zorgnoden

Beleidsimplicaties
De resultaten van deze studie zouden aangewend kunnen worden voor:
• een betere inschatting van het aantal personen die een erkenning als klinisch psycholoog zullen 

aanvragen, 
• het budget dat nodig zou zijn voor de terugbetaling van bepaalde delen van psychologische 

dienstverlening, 
• het aantal stageplaatsen dat gecreëerd zou moeten worden, 
• enz.

Verdere datacleaning, o.a.
• Nakijken op inclusiecriteria
• Nakijken op dubbele cases

 – Bv. heeft wie onvolledig ingevuld heeft, ook eens volledig ingevuld?
• Correcties via open velden

 – Bv. personen die zich niet herkenden in de opgegeven afstudeerrichtingen, maar daar wel 
onder vallen obv hun toelichting in het open veld

• Nakijken op ongewone gegevens
 – Bv. onmogelijke geboorte- of afstudeerjaren

Alle andere statistieken zijn beschikbaar in de presentatie die aan de leden van de Plenaire Zitting 
wordt gegeven.

Planning
• Zomer

 – Afwerking focusgroepen
 – Afwerking datacleaning
 – Analyses
 – Opstart deelproject rond zorgvraag

• Najaar
 – Rapport

• Volgende jaar
 – Verspreiding via website
 – Publicatie in vaktijdschrift(en)
 – Evenement i.s.m. Psychologencommissie

9. Agendavoorstel voor de plenaire vergadering van juni 2019

Nihil. 
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10. Einde van de vergadering

De Voorzitster sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid.
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