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1. VOORWOORD
Sinds 1993, het ontstaan van de Psychologencommissie, is de
omgeving van psychologen niet gestopt met evolueren. Vooral
de laatste jaren zijn we in een stroomversnelling terecht gekomen met onder andere de publicatie van de deontologische
code, de inrichting van de Tuchtraad en met het nieuwe wetgevend kader voor klinisch psychologen en psychotherapeuten.
De onzekerheid die dit veranderend klimaat met zich meebrengt,
doet de vraag naar transparantie sterker weerklinken. Ook de
Psychologencommissie wil hieraan tegemoetkomen. Zoals u
zal merken is de informatie in dit jaarverslag dan ook veel uitgebreider dan de voorgaande jaren. We hopen oprecht dat deze
openheid leidt tot een beter inzicht en een groter vertrouwen in
onze werking en tot het wegwerken van enkele misverstanden.
Inderdaad, niet alleen psychologen, maar ook hun beroepsorgaan, de Psychologencommissie, ziet zich genoodzaakt om
haar werking in vraag te stellen. Een wezenlijk vraagstuk is de
vertegenwoordiging van de volledige groep van erkende psychologen binnen onze instantie. Zo worden de afgevaardigden
in onze plenaire vergadering benoemd onder de drie beroepsverenigingen die daartoe erkend werden door de minister van
Middenstand. Echter, op dit moment is slechts een vierde van de
erkende psychologen aangesloten bij één van deze drie ‘erkende beroepsverenigingen’. Velen zijn zelfs helemaal niet aangesloten bij een beroepsvereniging. Een rechtstreekse verkiezing
onder alle erkende psychologen zoals al gedaan werd voor de
Tuchtraadsleden, kan hierop een antwoord bieden. De wens om
de afgevaardiging binnen de plenaire op een meer democratische manier te doen verlopen, vormt de focus van het project
om te evolueren naar een Orde van Psychologen. Dankzij het
statuut van ‘Orde’ zouden niet alleen rechtstreekse verkiezingen
mogelijk zijn, maar zouden ook nog andere leemtes binnen onze
huidige structuur aangepakt kunnen worden.

Catherine Henry
Voorzitster

Onze evolutie naar een Orde werd officieel aangekondigd tijdens ons nationaal colloquium van 4 maart 2016. Dit colloquium
neemt een centrale plaats in binnen dit jaarverslag. De titel van
dit evenement “Samen groeien naar een duurzame erkenning”
was raak gekozen, want tot op die dag werden nog nooit zoveel
psychologen samen gebracht. Welgeteld 1000 collega-psychologen zakten op 4 maart 2016 af naar Brussel. Ondanks de grote
diversiteit binnen de beroepsgroep beklemtoonden ze hiermee
hun gemeenschappelijke identiteit en hun wens om het vertrouwen in de discipline te versterken.
De verwezenlijkingen van dit jaar zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van het personeel van de Psychologencommissie dat vol overgave onze dagdagelijkse werking in de
praktijk brengt. We zijn verder enorm erkentelijk voor de inspanningen van de voorzitters en leden van de Tuchtraad, alsook voor
de onbezoldigde bijdrage van de afgevaardigden binnen de plenaire vergadering.
Ook willen we via deze weg afscheid nemen van net die afgevaardigden van wie het mandaat eind 2016 tot een einde kwam.
Zij deinsden er niet voor terug om jarenlang hun kostbare tijd te
investeren in hun beroepsorgaan.
Tot slot willen we ook alle erkende psychologen bedanken voor
hun trouw én voor hun begrip voor de uitdagingen waarmee we,
elk apart maar ook collectief, geconfronteerd worden. Ook de
komende jaren staan ons nog uitdagingen te wachten. Wij hopen
dan ook gemeend dat we gezamenlijk kunnen verder bouwen
aan een duurzame beroepsomkadering.

Alexander Allaert
Plaatsvervangend voorzitter
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2. WERKINGSVERSLAG
2.1 BESCHERMING VAN DE TITEL VAN PSYCHOLOOG

WAT ZEGT DE WET?
De ‘Wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel
van psycholoog’ (Staatsblad 31.05.1994) stelt dat iemand
zich enkel ‘psycholoog’ mag noemen mits het vereiste universitaire diploma én een erkenning als psycholoog (artikel
1). Dit geldt zowel voor zelfstandigen, als voor personen in
loondienst.
De erkenning wordt toegekend door de Psychologencommissie, een federale overheidsinstantie (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
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 en een vermelding in het strafregister (artikels 9 en 10). Personen die titelmisbruik faciliteren
zijn evenzeer aansprakelijk (artikel 11). Artikel 8 verbindt
vervolgens de titelerkenning met het respect voor de deontologische code van psychologen. Deze laatste werd bij
koninklijk besluit in het leven geroepen (KB 2.04.2014 –
Staatsblad 16.05.2014).

2.1.1 Hoe bekomt iemand een erkenning als psycholoog?
Om in België een erkenning als psycholoog te bekomen, dient men
aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Deze erkenningscriteria
staan vermeld in de ‘Wet van 8 november 1993 tot bescherming
van de titel van psycholoog’ en in de ‘wet van 12 februari 2008 tot
instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van
EG-beroepskwalificaties’.

Een erkenning geldt voor één kalenderjaar: van 1 januari tot en
met 31 december. Een psycholoog dient zijn erkenning dan ook
jaarlijks te hernieuwen. Hij wordt hiertoe uitgenodigd op het einde
van elk kalenderjaar. Een hernieuwing vereist echter geen nieuwe
bewijsstukken.
2.1.2 Erkennings- en hernieuwingsaanvragen
2.1.2.1 Aantal nieuwe erkenningsaanvragen
In 2016 ontving de Psychologencommissie 1517 nieuwe erkenningsaanvragen. 1434 van deze aanvragen gebeurden met een
Belgisch diploma. 83 aanvragen werden ingediend op basis van
een buitenlands diploma. Ten opzichte van 2015 gaat het om een
daling met 76 aanvragen (-5%). Voor aanvragen met een Belgisch diploma waren er 70 minder (- 5%). Voor aanvragen met
buitenlands diploma waren het er 6 minder (-7%).
2.1.2.2 Aantal geweigerde erkenningsaanvragen
In de loop van 2016 werden er 31 aanvragen geweigerd, waarvan 10 Belgische en 21 buitenlandse. Het aantal geweigerde
aanvragen ligt hiermee een stuk hoger dan in 2015. Toen werden slechts 11 aanvragen geweigerd, waarvan 9 Belgische en
1 buitenlandse. Er werden in 2016 dus beduidend meer buitenlandse aanvragen afgewezen.

Percentage erkende psychologen in binnen- en buitenland
14% | Brussels Gewest

1% | Buitenland

De erkenning wordt over het algemeen toegekend op basis van
een Belgisch diploma van licentiaat of master in de psychologie of
van een ouder gelijkgesteld diploma. Aanvragen op basis van een
buitenlands diploma vereisen vaak bijkomende bewijsstukken.
Deze bestaan uit:
• een attest dat de academische gelijkwaardigheid van het
buitenlandse diploma bevestigt, afgeleverd door de National
Academic Recognition Information Centre (NARIC-ENIC) van
de Vlaamse, Waalse of Duitssprekende gemeenschap,
• documenten die aanvullende praktijkervaring aantonen,
• of attesten die bewijzen dat men in het land van oorsprong
erkend is.
Een volledig overzicht van de erkenningsvoorwaarden is na te lezen op www.compsy.be/erkenningscriteria.
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47% | Vlaams Gewest
38% | Waals Gewest

2.1.2.3 Totaal aantal erkende psychologen: eerste aanvragen
én hernieuwingen
De laatste jaren merkten we een stijging van het aantal erkende
psychologen. Deze tendens zette zich verder in 2016. Zo waren er
eind 2016 in totaal 11 941 psychologen erkend, van wie 96% op

05.

basis van een Belgisch diploma en 4% op basis van een buitenlands
diploma. Ten opzichte van 2015 gaat het om een toename met 12%.
Hieronder geeft tabel 1 een detailoverzicht van het aantal in België erkende psychologen en de evolutie daarvan sinds 2011.
De stijging in het aantal erkende psychologen vertaalt zich voor
elk geslacht, elke taalgroep en elk gewest. Net zoals in voorgaande jaren blijft het onevenwicht in de man-vrouw verdeling
frappant: 82% van alle psychologen zijn vrouwen. Dit percenta-

Aantal erkende psychologen
sinds de opstart van de
Psychologencommissie

ge is al jarenlang traag maar gestaag aan het stijgen met ongeveer 1% per jaar. Uit de opdeling per gewest blijkt dat het Vlaamse Gewest de meeste psychologen telt (47%), op de voet gevolgd
door het Waalse Gewest (38%). Het Brusselse Gewest volgt met
een mooie 14% en het buitenland sluit de rij met slechts 1% aldaar gedomicilieerde erkende psychologen.
Als we louter naar de taal kijken, dan zijn er meer Franstalige
(54%) dan Nederlandstalige erkende psychologen (46%).
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Tabel 1: Erkende psychologen – detailoverzicht en evolutie
2016

2015

2014

2013

2012

2011

11 941

10 661

9 074

8 345

7 718

7 254

Belgisch diploma

96%

96%

97%

97%

98%

98%

Buitenlands diploma

4%

4%

3%

3%

2%

2%

Mannen

18%

19%

20%

21%

22%

23%

Vrouwen

82%

81%

80%

79%

78%

77%

Vlaanderen

47%

45%

45%

44%

44%

44%

Wallonië

38%

38%

38%

39%

40%

40%

Brussel

14%

15%

15%

15%

15%

15%

Andere: buitenland

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Franstalig

54%

56%

56%

57%

57%

57%

Nederlandstalig

46%

44%

44%

43%

43%

43%

TOTAAL
Basis van erkenning

Geslacht

Regio

Taal
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Tabel 2: Beslissingen over aanvraagdossiers op basis van buitenlandse diploma’s – overzicht per land
Land

Goedgekeurd

Geweigerd

Totaal

Algerije

1

1

2

Canada

1

0

1

Frankrijk

22

1

23

Duitsland

2

0

2

Hongarije

1

1

2

Italië

4

3

7

Litouwen

1

0

1

Marokko

0

1

1

Nederland

21

5

26

Polen

1

0

1

Portugal

1

0

1

Roemenië

1

2

3

Spanje

4

4

8

Switzerland

1

1

2

Verenigd Koninkrijk

1

1

2

Verenigde Staten

0

1

1

TOTAAL

62

21

83

Tabel 2 biedt per land een overzicht van de in 2016 genomen
beslissingen over buitenlandse erkenningsaanvragen. Zoals gewoonlijk was meer dan de helft (n=49) van de buitenlandse dossiers (N=83) gebaseerd op een diploma uit Frankrijk (n=23) of
Nederland (n=26). De derde plaats komt dit jaar toe aan Spanje
(n=8). Italië (n=7) is vierde en Roemenië zakt terug naar de vijfde
plaats (n=3).
2.1.3 Zoekfunctie ‘Is mijn psycholoog erkend?’
Via onze online zoekfunctie ‘Is mijn psycholoog erkend?’ kan het
brede publiek zoeken in de officiële lijst van erkende psychologen in België. In 2016 had onze online zoekfunctie ongeveer
44.000 bezoekers. Opvallend is dat de Franstalige pagina met
zo’n 28.000 bezoekers dubbel zo vaak wordt bezocht als de Nederlandstalige pagina die er ongeveer 15.000 telde. De Engelstalige pagina wordt logischerwijs veel minder geraadpleegd en
hinkt dan ook achterop met een duizendtal bezoekers.
Onze online zoeklijst bevat enkel de psychologen die erkend zijn
voor het lopende erkenningsjaar. Aan het begin van een nieuw
kalenderjaar, na het einde van de officiële erkenningsperiode,
wordt onze zoekfunctie ‘gereset’. Hierdoor verdwijnen de personen die hun erkenning niet hernieuwden uit de zoekfunctie.
Is een psycholoog effectief erkend? Dan verschijnen zijn familienaam en voornaam tussen de zoekresultaten. De postcode en
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gemeente van het werkadres verschijnen enkel indien de betreffende psycholoog hiermee heeft ingestemd in zijn online profiel.
In tegenstelling tot wat mensen vaak verwachten is onze online
zoekfunctie niet bedoeld om een willekeurig erkend psycholoog
te zoeken op basis van specialisatie. Hiervoor kan men terecht
bij andere zoekmotoren of beroepengidsen op het internet. Wij
raden mensen wel aan om steeds even na te gaan of de gevonden persoon wel degelijk erkend is als psycholoog via onze eigen
online zoekfunctie.
2.1.4 Online beroepengidsen
Regelmatig stellen we vast dat online beroepengidsen voor
zorgverstrekkers personen bevatten die de titel van psycholoog
onrechtmatig gebruiken. Ook is het niet altijd duidelijk of een
persoon, opgenomen in de beroepengids, al dan niet een (erkend) psycholoog is. Daarom voerden we in 2016 een analyse
van de situatie uit. Wij constateerden hierbij een aantal onregelmatigheden of onduidelijkheden inzake de titelerkenning en de
deontologie van erkende psychologen. De vijf voornaamste vindt
u terug in tabel 3.
Hiernaast krijgen wij ook vaak meldingen over deontologische
knelpunten in het samenwerkingsverband tussen psychologen
en beheerders van beroepengidsen, bijv. wanneer de regels
inzake publiciteit niet worden gerespecteerd. Zo mag een psy-
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choloog zijn diensten enkel bekendmaken op een objectieve
en waardige manier. Hij heeft de plicht zijn titels, kwalificaties,
opleidingen en ervaring op een correcte wijze weer te geven en
mag hierbij zijn vakgenoten niet benadelen (art. 39 uit de deontologische code).
Hierop schreven we de beheerders van 25 Belgische beroepengidsen voor psychologen aan. Via deze weg informeerden we hen
over de titelbescherming en de deontologische code voor erkende psychologen. We gaven hen ook het overzicht van de mogelijke onregelmatigheden en onduidelijkheden met de vraag om

hieraan voortaan aandacht te besteden (tabel 3). Via een bijgevoegde verklaring, die ze ingevuld en ondertekend terug dienden
te sturen, konden ze onze officiële lijst van erkende psychologen
verkrijgen. Zo moesten ze eerst schriftelijk verklaren dat ze de
gegevens enkel zouden gebruiken om na te gaan of de in hun beroepengids aanwezige personen de titel van psycholoog mochten dragen. De daarop toegestuurde lijst bevatte uitsluitend de
naam, voornaam, postcode en gemeente van de werkplaats van
de erkende psychologen. Dit is ook de informatie die via onze
eigen online zoekfunctie publiekelijk toegankelijk is.

Tabel 3 - Onregelmatigheden of onduidelijkheden inzake de titel of de verplichte erkenning van ‘psycholoog’
1

De beroepengids verwijst naar personen die niet erkend zijn als psycholoog en gebruikt hierbij als
zoekcategorie de titel ‘psycholoog’ of gelijkaardige titels.

2

De beroepengids gebruikt zoekcategorieën die te algemeen zijn en die bijvoorbeeld verschillende type zorgverstrekkers
omvatten. Hierdoor is het onduidelijk wie binnen deze algemene categorie (erkend) psycholoog is en wie niet.

3

De beroepengids gebruikt een te vage zoekcategorie, zoals bijvoorbeeld ‘psy’. Dit kan verkeerdelijk de indruk wekken
dat iedereen binnen deze categorie psycholoog is.

4

Op de website wordt verwezen naar de deontologische code voor (erkende) psychologen, maar er wordt niet vermeld
dat enkel erkende psychologen aan deze code gebonden zijn. Dit kan verwarring scheppen, des te meer wanneer
niet alle psychologen in de beroepengids daadwerkelijk erkend zijn.

VERTROUWEN IN EEN
ERKEND PSYCHOLOOG
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2.2 DEONTOLOGIE

DEONTOLOGIE EN TUCHTRECHT IN HET TEKEN
VAN PROFESSIONELE AUTONOMIE
Zoals alle vrije beroepen krijgt ook het beroep van psycholoog
weleens te maken met kleine tot grote misstappen. En net
als bij andere beroepsgroepen, leeft in ons vak de wens om
deze fouten tot een minimum te beperken. Kenmerkend voor
vrije beroepers is echter ook hun hoge graad aan professionele autonomie als conditio sine qua non voor een goed beroepsmatig functioneren. Dit is niet minder het geval voor de
psychologische discipline: een psycholoog dient immers zelf
verschillende keuzes te kunnen afwegen in het belang van
zijn cliënt. Maar dit betekent uiteraard dat hij ook moet instaan voor de gevolgen die zijn beslissingen kunnen hebben.
Autonomie is hierdoor onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheidszin.

Zelfregulatie om deze professionele autonomie
te beschermen
Via zelfregulatie, in de vorm van deontologische regels en het
toezicht hierop door een tuchtorgaan, beklemtonen psychologen hun engagement tot hoge kwalitatieve standaarden.
Impliciet werkt dit engagement als een sociaal contract met
de gemeenschap. In ruil voor dit ‘contract’ respecteert de samenleving onze hoge graad aan autonomie en schenkt ze het
beroep het nodige vertrouwen.
De deontologische code nodigt de psycholoog uit tot een doorgedreven ethische reflectie. Door de koppeling aan het tuchtrecht, belichaamt de code de verantwoordelijkheidszin van de
beroepsgroep. Deze situeert zich op drie niveaus (art. 2):

2.2.1 De deontologische dienst in contact met het terrein
Al drie jaar buigt de deontologische dienst zich over vragen aangaande de deontologie van psychologen. Sinds de publicatie
van de beroepscode is het haar taak om erkende psychologen
te ondersteunen in het zich eigen maken van de deontologische
plichten die voortvloeien uit het gebruik van de titel van ‘psycholoog’. Bij aanvang hield ze zich voornamelijk bezig met het
verhelderen van de bepalingen uit de toen nog nieuwe code.
Na verloop van tijd zagen haar medewerkers een evolutie in de
binnenkomende vragen: steeds meer uiteenlopende en al maar
complexere thema’s kwamen aan bod. Deze complexiteit getuigt
van de moeilijkheid die psychologen ervaren:
- om enerzijds een totaalbeeld te bekomen van de geldende
wetgeving die op hen van toepassing is (bijv. de regelgeving
over de opvolging van een minderjarige),
- en om anderzijds een passend antwoord te formuleren op
situaties die onder geen enkele wetgeving komen te vallen
of waarover de wetteksten vaag blijven (bijv. de goede praktijken omtrent publiciteit).
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• De individuele cliënt die zo meer zekerheid krijgt over
de kwaliteit van de diensten van zijn psycholoog, alsook
een vangnet mocht het mislopen.
• Het brede publiek en de maatschappij in zijn geheel die
zo een positief beeld krijgen van de hoge standaarden
die psychologen nastreven
• De ganse beroepsgroep van wie de waardigheid en integriteit beschermd wordt.
Het is in het belang van de beroepsgroep dat een zekere graad
aan zelfregulatie behouden blijft. Via de uitbouw van een Orde
van Psychologen kunnen we onze autonomie en verantwoordelijkheidszin nog beter gaan omkaderen. Zie hieromtrent
ook punt 2.5 Project: evolutie naar een Orde van Psychologen.

Zelfregulatie versus protectionisme
Niettemin schuilt er ook een risico in het mechanisme van
zelfregulatie, meer bepaald wanneer beroepsbeoefenaars
hun eigen belangen vooropstellen en de publieke belangen
hierdoor overschaduwd worden. Bijvoorbeeld als een zelfregulerend orgaan de toegankelijkheidsdrempel voor patiënten
en cliënten te hoog optrekt en hierdoor haar beroepsbeoefenaars lijkt te bevoordelen. Daarom is het niet alleen van belang
om een goed evenwicht te vinden tussen de perspectieven van
beide partijen, maar ook dat er duidelijke grenzen worden getrokken tussen de opdracht van de Psychologencommissie en
deze van andere organisaties voor psychologen. In deze optiek is het beter dat de effectieve belangenverdediging van
psychologen (bijv. het lobbywerk bij de politieke macht) een
taak blijft van de beroepsverenigingen.

De deontologische dienst heeft dankzij de toestroom van vragen
een goed zicht op de voornaamste knelpunten op het terrein (zie
hieromtrent ook punt 2.2.1.2). De uiteenlopende problematieken
vormen een bron aan inspiratie voor het opstellen van teksten
rond een bepaald thema. Keert een bepaalde vraag vaak terug?
Dan spit de deontologische dienst de kwestie grondig uit om vervolgens hierover een uitgebreidere tekst te kunnen publiceren
op de website. Zo kunnen ook andere psychologen van deze informatie profiteren. De Psychologencommissie ziet deze aanpak
als een uitstekende opportuniteit om meer in te zetten op het
preventieve karakter van haar bevoegdheid inzake deontologie.
Een betere informatieverstrekking laat immers toe om ongelukkige of ongepaste keuzes in de beroepspraktijk te voorkomen en
kan zo het aantal klachten doen afnemen. Zie hieromtrent ook
punt 2.2.1.3 Focus op de collectieve informatieverstrekking naar
de hele beroepsgroep.
2.2.1.1 Welke informatie verstrekt de
deontologische dienst?
De dagdagelijkse praktijken waarmee psychologen te maken
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krijgen zijn vaak bijzonder en complex. De deontologische
dienst kan onmogelijk op alle mogelijke situaties een pasklare
oplossing bieden die de psycholoog vervolgens automatisch kan
toepassen. Daarom formuleert zij algemene antwoorden die de
psycholoog in staat stellen om zelf de meest gepaste beslissing
te nemen. Het geven van adviezen, waarbij ze een psycholoog
vertelt wat te doen in een concrete situatie, behoort niet tot haar
mandaat. De concrete toepassing van de aangeboden informatie
valt immers binnen de autonomie en de verantwoordelijkheid
van de psycholoog zelf. Een grondige reflectie die rekening houdt
met de situatie in al zijn specificiteit, maakt hier deel van uit. Zo
is het aan de psycholoog zelf om de informatie tijdens zijn beslissingsproces te toetsen aan andere, meer specifieke informatie,
zoals de beoordeling van de belangen van de patiënt/cliënt. Is de
psycholoog hierna nog onzeker over de te nemen stappen? Dan
kan hij zich best wenden tot zijn team of tot een collega. Ook zijn
beroepsvereniging kan hem verder helpen, want deze heeft meer
vrijheid om heel specifieke keuzes aan te bevelen.
De deontologische dienst maakt gebruik van diverse bronnen,
zoals:
• de deontologische code,
• andere geldende regelgeving die betrekking heeft op psychologen, zoals het Strafwetboek, de ‘Wet op de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag’, de ‘Wet op de patiëntenrechten’ (voor klinisch psychologen) enz.
• juridische teksten,
• wetenschappelijke literatuur,
• indien nodig doet ze ook beroep op een advocatenkantoor
gespecialiseerd in gezondheidsrecht.

Valt de vraag niet binnen de bevoegdheid van de Psychologencommissie? Dan verwijzen onze medewerkers door naar andere
instanties, zoals:
a. beroepsverenigingen, die de belangen van psychologen verdedigen,
b. de Cel Patiëntenrechten van de FOD Volksgezondheid (sinds
1 september ook bevoegd voor klinisch psychologen),
c. de Privacycommissie,
d. een advocaat of de juridische dienst van de instelling waar
een psycholoog werkt.
2.2.1.2 Terugkerende thema’s doorheen de
ontvangen vragen
Zowat 90 % van de binnenkomende vragen komen van psychologen. Zij richten zich voornamelijk tot de deontologische dienst
met de vraag hoe ze moeten reageren op een specifiek dilemma of hoe ze kunnen anticiperen op eventuele problemen. Zoals
hierboven aangegeven, is de deontologische dienst niet bevoegd
om juridische advies te verlenen of te oordelen hoe een psycholoog in een bepaalde situatie deontologisch correct moet handelen. Hieronder geven we een overzicht van de terugkerende
thema’s onder de vragen van individuele psychologen.

Tabel 4 – Overzicht van de terugkerende thema’s doorheen de deontologische vragen van psychologen
VRAGEN VAN PSYCHOLOGEN
Vertrouwelijkheid

a.
b.
c.
d.

het gedeeld beroepsgeheim,
het spontaan doorbreken van het beroepsgeheim bij een gevaar of misdrijf,
een getuigenis bij rechte,
verslaggeving of attest na raadpleging:
1. voor de patiënt/cliënt,
2. voor derden (verzekering, ziekenfonds, advocaat…),
3. voor een van de ouders van een minderjarige patiënt/cliënt in het kader van een
rechtszaak bij een scheiding.
e. de plichten van de psycholoog versus de eisen van de werkgever,
f. boekhoudkundige documenten (invullen van ontvangstbewijzen).

Opvolging van minderjarigen

a. het al dan niet opstarten van opvolging bij conflict met of zonder akkoord van
een van ouders,
b. de plicht tot neutraliteit en objectiviteit tegenover de ouders.

Het bijhouden van patiëntendossiers

a.
b.
c.
d.

de bepalingen van de wet op de rechten van de patiënt.
de inhoud van dossiers en hun bewaring (bv. tijdsduur of beveiliging).
de toegankelijkheid van dossiers binnen het team of de instelling.
het stopzetten van een opvolging en de continuïteit van zorg.
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VRAGEN VAN PSYCHOLOGEN: VERVOLG
Het ethisch correcte karakter van
bepaalde initiatieven

a.
b.
c.
d.
e.

publiciteit,
rolverwarring,
het gebruik van specifieke methodes,
thuisraadpleging,
de uitoefening van een andere activiteit parallel aan het beroep van psycholoog.

De autonomie en rechten van
de psycholoog

a. de samenwerking met andere (zorg)beroepen,
b. vergoeding van gemiste sessies,
c. de mogelijkheid om zich te verdedigen tegen agressie of pesterijen door patiënten/
cliënten,
d. de afname van tests en psychodiagnostiek.

Ook cliënten of patiënten van psychologen richten zich tot onze
deontologische dienst. Cliënten of patiënten wensen vooral te
weten of de praktijkvoering van hun psycholoog overeenstemt
met de geldende beroepsnormen, m.a.w. of er sprake zou kunnen
zijn van een inbreuk. Ook gebeurt het dat ze ons vragen om tussen te komen in een conflict, bijv. omtrent een verslag. Op deze
verzoeken, die vaak sterk lijken op mogelijke klachten, kunnen
onze deontologische medewerkers niet ingaan. In deze gevallen
verwijzen ze door naar de klachtenbehandeling waarbij gekozen
kan worden tussen een tuchtprocedure of bemiddeling.

Het is overigens belangrijk om te weten dat er een duidelijke
scheidingslijn bestaat tussen de deontologische dienstverlening
en de behandeling van de formele klachten die de griffiers registreren en vervolgens voorleggen aan de Tuchtraad. Deze klachten worden besproken onder punt 2.3. Klachtenbehandeling:
tuchtprocedure en bemiddeling.
Hieronder vindt u een overzicht van hun meest gestelde vragen.
Zoals hierboven aangehaald kan onze deontologische dienst
evenwel niet op al deze vragen ingaan.

Tabel 5 – Overzicht van vaak gestelde vragen door cliënten of patiënten van psychologen.
VRAGEN VAN PATIËNTEN/CLIËNTEN
Tuchtprocedure

a. Wat is de behandeltermijn van mijn klacht?
b. Wat kan ik bereiken met mijn klacht?
c. Dient een psychotherapeut ook de deontologische code voor psychologen na te leven?

Bemiddeling

a. Hoe kan ik de dialoog met mijn psycholoog herstellen? En als hij weigert?
b. Is het mogelijk om via bemiddeling de gevraagde conclusies van een test te bekomen?

Het al dan niet ethisch correct
handelen van een beroepsbeoefenaar

a. Is er sprake van een deontologische fout?
b. Wat zijn de gangbare normen voor:
1. tarieven van consultaties?
2. het parallel opvolgen van een koppel én van een van de partners apart?

Noot: het is niet altijd duidelijk of
het om een psycholoog gaat

Vraag tot tussenkomst door de
Psychologencommissie
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Tussenkomst met als oogmerk:
a. een aanpassing van een verslag door de psycholoog.
b. het bekomen van een ontvangstbewijs
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2.2.1.3 Focus op de collectieve informatieverstrekking
aan de hele beroepsgroep
De binnenkomende vragen van psychologen geven richting aan
het studiewerk van de deontologische dienst. Deze houdt statistieken bij van de ontvangen vragen. Stelt ze vast dat een bepaalde vraag vele psychologen bezighoudt? Dan gaat ze aan de slag
met het opstellen van een uitgebreide tekst. In een eerste stap
doet ze een grondige literatuurstudie en werkt ze een eerste versie uit. Deze tekst legt ze dan voor aan een groep van experten
bestaande uit leden van de plenaire vergadering en externe specialisten. Deze expertgroep leest het voorstel in detail en oordeelt vervolgens over het nut, de leesbaarheid en de volledigheid
ervan. Hierna krijgt ook een advocaat de tekst onder ogen voor
een juridisch nazicht.

Literatuurstudie

Eerste
tekstvoorstel

Validering door
expertgroep

Publicatie

Eindredactie

Juridische
controle

2.2.1.4 Reflectie over de werking van de
deontologische dienst
De wens om de focus op het collectieve luik niet te verliezen,
deed eind 2016 ook enkele bedenkingen rijzen. De deontologische dienst ervaart immers meerdere pijnpunten bij het beantwoorden van individuele vragen. Zo richt slechts een fractie van
de beroepsgroep zich tot onze dienst met individuele vragen. Dit
gebeurt dan vooral in het kader van heel concrete dilemma’s.
Gezien de complexiteit en specificiteit van de individuele dilemma’s neemt het uitwerken van een antwoord veel tijd in beslag.
Bovendien kan het merendeel van de individuele vragen niet
louter op basis van de code beantwoord worden, want ze raken
vaak aan andere wetgeving. Een overzicht creëren van al de regelgeving die betrekking heeft op een specifieke situatie vereist
veel studiewerk, alsook samenwerking met gespecialiseerde advocaten. Daarbij komt nog dat psychologen in urgente gevallen
vaak heel snel, laat staan onmiddellijk, een antwoord verwachten. Daarenboven verlangen psychologen vaak dat onze medewerkers zowel deontologische als andere wettelijke regelgeving
gaan interpreteren om vervolgens een pasklaar en individueel
antwoord te bieden. Aan deze vraag kan de deontologische
dienst echter niet tegemoetkomen. Het is enkel de Tuchtraad die
de deontologische principes kan interpreteren en kan toepassen
op concrete omstandigheden (zie hieromtrent ook punt 2.3.1.5
Tuchtuitspraken als bijkomende leidraad voor psychologen). Dit
zorgt voor een discrepantie tussen wat de dienst kan aanbieden
en de verwachtingen van individuele psychologen.

verder helpen. Het verstrekken van algemene, verklarende teksten afgestemd op de verwachtingen van de hele beroepsgroep,
is nochtans efficiënter te realiseren. De Psychologencommissie
blijft daarom nadenken over een betere manier om de werking
van de deontologische dienst vorm te geven.
2.2.1.5 Enkele cijfers
In 2016 ontving de deontologische dienst ongeveer 2 vragen per
werkdag. Over het hele jaar ontving ze er 460.
Het merendeel van de vragen, zowel deze afkomstig van cliënten als van psychologen, heeft betrekking op de klinische sector.
Deze tendens is logisch gezien het leeuwendeel van de erkende
psychologen werkzaam is in het klinische veld.
Onze pagina « Deontologische vragen en antwoorden » werd het
afgelopen jaar ongeveer 11.000 keer bezocht. Hieronder geven
wij de cijfers van de meest bezochte items.

Tabel 6 – Overzicht van het aantal bezichtigingen van de
meest bezochte items in onze webrubriek ‘Deontologische
vragen en antwoorden’

Mag ik een minderjarige opvolgen zonder de toestemming
van één of van beide ouders?
FR : 1.183
NL: 1.117
Mag ik de naam van cliënten in mijn boekhouding opnemen?
FR : 466
NL: 263
No Show fee: mag u van uw cliënt een verzuimvergoeding
eisen voor gemiste sessies?
FR : 452
NL : 252
Publiciteit door psychologen : wat mag en wat mag niet ?
FR : 368
NL: 374
Mag ik een verslag schrijven over de toestand van een
minderjarige op vraag van één of beide ouders?
FR : 359
NL: 326
Een cliënt die bij mij koppeltherapie volgde, verzoekt me
om een attest. Wat doe ik?
FR: 281

Deze complexiteit maakt dat er niet altijd voldoende tijd is voor
het collectieve luik, meer bepaald het uitwerken van uitgebreide
deontologische dossiers die alle erkende psychologen kunnen

NL: 284
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Ben ik, als psycholoog, verplicht om een verzekering
af te sluiten?
FR : 197
NL: 184
In hoeverre draag ik, als psycholoog, de verantwoordelijkheid voor het ethisch handelen van mijn medewerkers
niet-psychologen (art.26)?
FR : 69
NL: 108
Een cliënt die bij mij koppeltherapie volgde, verzoekt me
om het dossier in te kijken. Wat doe ik?
FR : 61
NL: 90

Een aantal vragen werden intussen verwijderd uit de webrubriek
‘Deontologische vragen en antwoorden’ en vervangen door een
meer uitgebreid, volwaardig webartikel. Dit was bijv. het geval
voor de vraag “Moet ik een dossier bijhouden van mijn cliënten en
ervoor zorgen dat ze dit kunnen inkijken?”. Dit item werd vervangen door een artikel volledig gewijd aan het patiëntendossier voor
erkende zorgberoepers. Zie hieromtrent ook punt 2.6.6. Website.
2.2.2 Deontologische code: evaluatie
De deontologische code van de psycholoog werd op 16 mei 2014
in het staatsblad gepubliceerd als koninklijk besluit. Sindsdien
werden er een aantal kritieken geuit op enkele artikels, meer bepaald op deze onder ‘Hoofdstuk 3 - Het beroepsgeheim’. De vraagtekens kwamen uit diverse hoeken: zowel vanuit de beroepsgroep,
de juridische wereld als vanuit instellingen en verenigingen binnen de geestelijke gezondheidssector.
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De plenaire vergadering van de Psychologencommissie besloot
daarom over te gaan tot een kritische lezing van de code om zo
de fouten en verkeerde formuleringen aangaande het beroepsgeheim te kunnen aanpassen. Hiervoor richtte ze een werkgroep
in bestaande uit leden van de plenaire vergadering, de plaatsvervangend Voorzitter van de Commissie, alsook leden van het personeel. Deze werkgroep deed hierbij beroep op de expertise van een
advocaat gespecialiseerd in het thema.
De aanhoudende onzekerheid aangaande het toekomstig wettelijk kader van psychologen maakte het echter moeilijk om vooruitgang te boeken. Zal de Psychologencommissie evolueren naar een
Orde voor alle psychologen, dan wel enkel voor klinisch psychologen? Van welke voogdijminister(s) zal deze instantie dan afhankelijk zijn? En op welke doelgroepen zal de code van toepassing zijn?
De inhoud van de code staat immers in functie van haar toepassingsgebied. Zo zal haar inhoud verschillend zijn naargelang ze
betrekking heeft op alle sectoren binnen de psychologie of enkel
op het klinische veld. Bovendien overweegt minister De Block
om ook klinisch orthopedagogen, die al over een eigen code beschikken, een plaats te geven binnen de toekomstige Orde. Als
dit het geval is, dan lijkt het aangewezen om ook hun deontologie mee te nemen in de herwerking van de code van psychologen
en om eventueel een ‘ééngemaakte’ code op te stellen.
Vanuit deze optiek werd de werkgroep ‘herschrijving van de code’
eind december 2016 tijdelijk opgeschort in afwachting van een
duidelijk standpunt vanuit de kabinetten van minister Borsus en
van minister De Block.
Noot: in 2017 kent dit dossier verdere ontwikkelingen waarop
we dieper zullen ingaan in ons volgend jaarverslag. Belangrijke
evoluties communiceren we ook per nieuwsbrief aan de erkende
psychologen.
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2.3 KLACHTENBEHANDELING: TUCHTPROCEDURE EN BEMIDDELING

PSYCHOLOGEN EN CLIËNTEN: TWEE DOELGROEPEN
MET EIGEN BEZORGDHEDEN
Door de wetswijziging van 21 december 2013 van de ‘Wet op
de titelbescherming’ kreeg de Psychologencommissie er een
bevoegdheid bij: het toezicht op de deontologie van psychologen en de behandeling van eventuele inbreuken. Deze tuchtrechtelijke bevoegdheid dient in eerste instantie het algemene
belang, met name dat van de gemeenschap. Om deze bevoegdheid in de praktijk te brengen werden een Tuchtraad en een
Raad van Beroep in het leven geroepen.
Met deze nieuwe missie kreeg de Psychologencommissie heel
duidelijk twee doelgroepen voor ogen: enerzijds de psychologen zelf die hun diensten aanbieden en anderzijds het brede
publiek dat gebruik maakt van deze diensten. Beide doelgroe-

2.3.1 Tuchtrecht
2.3.1.1 Benoeming van twee griffiers
Het koninklijk besluit dat de werking van de Tuchtraden beschrijft1, bepaalt dat het secretariaat van de Tuchtraden “verzekerd dient te worden” door twee griffiers, aangeduid onder
het personeel van de Psychologencommissie. De griffier is het
eerste aanspreekpunt bij klachten, zowel voor de klager als de
beklaagde. Verder ondersteunen zij de Tuchtraad en de Raad
van Beroep in de afhandeling van de klachten. Zo stellen zij onder andere het dossier samen en zorgen ze ervoor dat iedereen
rechtsgeldig wordt opgeroepen voor de zittingen.
Voor deze functie werden in 2016 twee advocaten aangeworven:
Vincent Noelmans voor de Nederlandstalige kamers en Létitia
Dumont voor de Franstalige kamers.
2.3.1.2 Vorming tuchtraadsleden
Om de leden en de Voorzitters van de Tuchtraden voor te bereiden op hun mandaat, vond op 24 februari 2016 een opleidingsdag plaats. Deze werd vormgegeven door de plaatsvervangend
Voorzitter van de Psychologencommissie, de heer Alexander Allaert (magistraat) en door professor Adélaïde Blavier (ULg), zetelend lid van de plenaire vergadering. Tijdens de opleiding werd
dieper ingegaan op de volgende thema’s:
•
•
•
•
•

pen hebben echter hun eigen belangen en dus ook bezorgdheden. Onze instantie heeft hiervoor begrip. Het uitbouwen van
dit nog nieuwe tuchtrecht is dan ook een evenwichtsoefening.
Enerzijds dient de klachtenbehandeling voldoende laagdrempelig te zijn voor cliënten of patiënten van psychologen. Zo niet
geven we de indruk vooral bezig te zijn met de bescherming
van onze eigen beroepsbelangen. Anderzijds dient ook de psycholoog met het nodige respect te worden bejegend doorheen
de klachtenprocedure. Het is niet de bedoeling dat hij, zodra
er een klacht binnenkomt, aan de schandpaal wordt genageld.
Overigens geeft een binnenkomende klacht nog niet per se
aanleiding tot een sanctie (zie verder). Het tuchtrecht voor psychologen is nog jong. Er dient dus in de toekomst zeker nog aan
de weg getimmerd te worden en hopelijk vinden we een gulden
middenweg die beide doelgroepen kan tevredenstellen.

2.3.1.3 Het Reglement van Inwendige Orde
van de tuchtprocedure
Wetgevende teksten bieden vaak onvoldoende ankerpunten om
een onmiddellijke uitvoering van de wettelijke bepalingen mogelijk te maken. Om de tuchtprocedure op een ondubbelzinnige
wijze in de praktijk te brengen, besloten de Voorzitters in 2015
om een Reglement van Inwendige Orde (RIO) op te stellen. Hierin
wordt de werking van de Tuchtraden en het verloop van de tuchtprocedure in detail beschreven, wat een gelijke en consequente
aanpak overheen de verschillende kamers mogelijk maakt.
In november 2016 keurden de raadsleden en de Voorzitters van
de disciplinaire raden dit RIO officieel goed. U kunt dit document
integraal raadplegen op de website van de Psychologencommissie via www.compsy.be/tuchtprocedure
De Tuchtraden nemen de taak op zich dit RIO jaarlijks te evalueren
om zo onjuistheden te corrigeren en verbeteringen door te voeren.

tuchtrecht vs. burgerrecht vs. Strafrecht,
het beroepsgeheim,
de bemiddelingsprocedure van de Psychologencommissie,
thema’s van de klachten die al zijn binnengekomen,
het reglement van inwendige orde (cf. infra).

1 KB van 8 juli 2014 tot bepaling van de voorwaarden tot de verkiesbaarheid van de leden van de Tuchtraad en de Raad van beroep, de regels van hun verkiezing, de werkingsregels en samenstelling van de Tuchtraad en de Raad van beroep, alsook de werkingskosten van de Psychologencommissie, de Tuchtraad en de Raad van beroep, in
uitvoering van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog
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DE TUCHTPROCEDURE IN VOGELVLUCHT

Een klacht wordt
ingediend

De Tuchtraad
bepaalt de
ontvankelijkheid

De psycholoog
wordt
geïnformeerd

Hoorzitting

Tuchtraad neemt
een beslissing

1. Een klacht wordt ingediend

4. De psycholoog wordt uitgenodigd op een hoorzitting

Iedereen die van mening is dat een erkend psycholoog zijn deontologische code niet heeft gerespecteerd, heeft het recht
om een klacht in te dienen bij de Tuchtraad.

Nadat de Tuchtraad de klacht en de schriftelijke verdediging
van de psycholoog heeft doorgenomen, roepen zij de psycholoog op voor een hoorzitting. Dit gebeurt minstens 30 dagen
voor de datum van de zitting per aangetekende brief.

De griffier neemt de klacht in ontvangst en bezorgt deze aan
de Voorzitter en de leden van de Tuchtraad. Dat de griffier een
klacht toegestuurd krijgt, betekent echter nog niet dat deze
automatisch aanleiding geeft tot een tuchtprocedure, laat
staan een sanctie. Eerst oordeelt de Tuchtraad immers over
de ontvankelijkheid van de klacht. Daarna pas beslist ze over
de gegrondheid van de klacht (zie verder).

2. De Tuchtraad bepaalt de ontvankelijkheid
van de klacht
Op hun eerstvolgende bijeenkomst spreekt de Tuchtraad zich
uit over de ontvankelijkheid van de klacht. Alleen een klacht die
aan de volgende drie voorwaarden voldoet, komt in aanmerking
voor een tuchtprocedure:
• De klacht betreft een erkend psycholoog;
• De feiten waarop de klacht betrekking heeft, vonden plaats
vanaf 26 mei 2014 (de datum waarop de deontologische
code in werking is getreden);
• De klacht handelt over het beroepsmatig handelen van
de psycholoog, of over feiten uit het privéleven die daarop
weerslag kunnen hebben.
Indien de klacht niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan wordt deze niet behandeld. In dat geval brengt de
griffier de klager op de hoogte dat zijn klacht niet in aanmerking komt voor een tuchtprocedure.
Voldoet de klacht wel aan deze voorwaarden? Dan wordt
de tuchtprocedure effectief opgestart. Let wel, in deze fase
spreekt de Tuchtraad zich nog niet uit over de gegrondheid van
de klacht. Hierover oordeelt zij pas in een later stadium, eens
de psycholoog de kans heeft gekregen om zich te verdedigen.

Tijdens deze hoorzitting krijgt de psycholoog de kans om zijn
kant van het verhaal uiteen te zetten. De Tuchtraad stelt hem
hierbij bijkomende vragen om zo een volledig zicht te krijgen
op wat er precies gebeurd is. De psycholoog in kwestie kan
zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat of een vertrouwenspersoon.
Ook kan de Tuchtraad de klager, andere getuigen of experten
uitnodigen om een getuigenis of toelichting te geven tijdens
de hoorzitting. Zij zijn hiertoe echter niet verplicht en beoordelen de noodzaak hiervan geval per geval.

5. De Tuchtraad neemt een beslissing
Op basis van alle verzamelde elementen oordeelt de Tuchtraad
vervolgens of de psycholoog al dan niet een deontologische
fout heeft gemaakt. Deze beslissing wordt steeds genomen bij
meerderheid van de stemmen. Komt de Tuchtraad niet tot een
meerderheid, dan is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
De psycholoog ontvangt de beslissing van de Tuchtraad via aangetekend schrijven binnen 15 dagen na uitspraak.
Heeft de Tuchtraad besloten dat de psycholoog de deontologische code niet heeft overtreden? Dan laat ze de klacht vallen
zonder gevolg.
Indien ze besluit dat de psycholoog wel een deontologische
fout heeft gemaakt, dan kan zij een sanctie opleggen. De sancties zijn bij wet vastgelegd en beperken zich tot:

Nadat de klager de tijd heeft gehad om zijn klacht te vervolledigen, wordt de psycholoog op de hoogte gebracht via een
aangetekende brief. In deze brief krijgt deze meer informatie
over het verdere verloop van de tuchtprocedure. Hij wordt ook
gevraagd om een schriftelijke neerslag van zijn verdediging
aan de Tuchtraad te bezorgen.

• een waarschuwing
• een schorsing: het verbod om de titel van psycholoog in
België te dragen gedurende maximum 24 maanden. De
psycholoog wordt dan tijdelijk geschrapt van de lijst van
psychologen.
• een schrapping van de lijst van erkende psychologen: het
definitieve verbod om de titel van psycholoog nog langer
te dragen in België. De psycholoog wordt dan definitief geschrapt van de lijst van psychologen. Deze kan ten vroegste
vijf jaar na de uitspraak een aanvraag tot eerherstel indienen bij de Tuchtraad. Dit eerherstel wordt slechts toegekend indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen.

De psycholoog krijgt ook de kans om, in het bijzijn van de griffier, het dossier persoonlijk te komen inkijken op de kantoren van de Psychologencommissie. Hij kan eveneens om een
schriftelijke kopie vragen.

De Psycholoog heeft de mogelijkheid om beroep aan te tekenen
tegen deze beslissing. De zaak wordt dan doorgegeven aan de
Raad van Beroep. Zolang de beroepsprocedure loopt, wordt de
uitspraak van de Tuchtraad opgeschort.

3. De psycholoog wordt op de hoogte
gebracht van de klacht
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2.3.1.4 De behandeling van de tuchtklachten:
een stand van zaken
In 2016 vonden de eerste bijeenkomsten van de Tuchtraden
plaats. De Nederlandstalige kamer vergaderde in totaal vier keer,
de Franstalige kamer kwam drie keer samen.
Aangezien de eerste klachten al werden ingediend in 2014, hadden de twee kamers bij de start van de effectieve klachtenbehandeling al een hele achterstand in te halen. Ze bogen zich dan ook
eerst over de ontvankelijkheid van de verschillende dossiers. Het
resultaat van deze beoordeling is na te lezen in tabel 7.
In de laatste maanden van 2016 werden de eerste feitelijke hoorzittingen van de Tuchtraden ingepland. Zo riep de Nederlandstalige kamer in totaal vijf psychologen op. De Franstalige kamer
organiseerde in 2016 daarentegen nog geen zittingen, maar ging
hier begin 2017 mee van start. Eind 2016 hadden beide raden nog
geen eindbeslissing genomen over een concreet dossier. De eerste uitspraken vonden plaats begin 2017 en vallen dan ook niet
binnen de reikwijdte van dit jaarverslag.
2.3.1.5 Tuchtuitspraken als bijkomende leidraad
voor psychologen
Op termijn zal een grondig geanonimiseerde (!) samenvatting van
de belangrijkste uitspraken met alle erkende psychologen gedeeld
worden, zoals dit reeds gebeurt bij onder andere de artsen en de
advocaten. Deze kennisdeling is belangrijk omdat het geheel van
de uitspraken, ook wel jurisprudentie genoemd, waardevolle bijkomende handvatten biedt. De code op zich is relatief abstract.
Het is hierdoor niet altijd gemakkelijk en duidelijk op welke manier een artikel moet worden geïnterpreteerd. De uitspraken van
de Tuchtraad, daarentegen, vormen telkens een concrete toepassing van de artikels uit de deontologische code in een specifieke

situatie. Het geheel van uitspraken biedt de erkende psychologen
dan ook heel wat ankerpunten wat betreft de deontologische invulling van hun dagelijkse beroepspraktijk. Zo kan jurisprudentie een belangrijke functie spelen in het voorkomen van nieuwe
klachten en het verbeteren van de dienstverlening van de voltallige beroepsgroep.
2.3.2 Bemiddeling: een volledig apart luik
De Psychologencommissie ging ook in 2016 verder met het bemiddelingstraject als alternatief voor de tuchtprocedure. Bemiddeling biedt de psycholoog en zijn patiënt/cliënt de mogelijkheid
om via dialoog tot een oplossing te komen voor hun geschil. Een
neutrale derde partij omkadert deze gesprekken: een advocaat die
als bemiddelaar erkend is door de FOD Justitie.
Waar het in 2015 nog mogelijk was om tegelijk een bemiddeling
én een tuchtprocedure op te starten, werden deze trajecten in
2016 volledig uit elkaar getrokken. We merkten immers op dat cliënten moeite hadden om deze twee trajecten uit elkaar te houden.
Ze kozen door deze onduidelijkheid vaak gewoon beide mogelijkheden, ook al sloot één van beide trajecten niet aan bij hun bedoelingen. Zo gebeurde het dat cliënten bemiddeling aanvroegen,
terwijl ze eigenlijk geen contact meer wensten met de psycholoog
in kwestie. Dit valt uiteraard niet te rijmen met de essentie van
bemiddeling: in dialoog op zoek gaan naar een oplossing.
Anderzijds stelden we vast dat psychologen zich onder druk gezet
voelden om op de bemiddeling in te gaan wanneer er tegelijkertijd
ook een tuchtprocedure liep. Dit ondergroef het ongedwongen karakter en de doelstelling van bemiddeling. De informatie op onze
website werd dan ook aangepast. Voortaan vindt men er voor elk
traject een apart formulier.

TABEL 7 - Overzicht van de ontvangen klachten.
Land
2014

2015

2016

NL kamer

FR kamer

Totaal

Ontvangen klachten

6

3

9

Ontvankelijk verklaard

1

3

4

Niet ontvankelijk verklaard

4

0

4

Ontvankelijkheid niet beoordeeld (*)

1

0

1

Ontvangen klachten

20

18

38

Ontvankelijk verklaard

11

18

29

Niet ontvankelijk verklaard

7

0

7

Ontvankelijkheid niet beoordeeld (*)

2

0

2

Ontvangen klachten

28

30

58

Ontvankelijk verklaard

20

19

39

Niet ontvankelijk verklaard

7

11

18

Ontvankelijkheid niet beoordeeld (*)

1

0

1

Een klacht is ontvankelijk indien ze voldoet aan drie voorwaarden: 1) de klacht betreft een erkend psycholoog; 2) de feiten waarop de klacht betrekking heeft, vonden plaats vanaf 26 mei 2014; 3) de
klacht handelt over het beroepsmatig handelen van de psycholoog, of over feiten uit het privéleven die daarop weerslag kunnen hebben. (*) Deze klachten zijn niet op ontvankelijkheid beoordeeld omdat
de klagers deze hebben ingetrokken, al dan niet na een geslaagde bemiddeling. Hierbij achtte de Tuchtraad het niet nodig om de zaak zelf verder te behandelen.
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2.4 NATIONAAL COLLOQUIUM ‘SAMEN GROEIEN NAAR EEN
DUURZAME ERKENNING’
Op vrijdag 4 maart 2016 verzamelden zich maar liefst 1000
psychologen en beleidsmakers in het congrescentrum Square
te Brussel voor ons nationaal colloquium. Dit colloquium stond
vooral in het teken van onze evolutie naar een Orde of Instituut
voor psychologen. De titel van dit colloquium ‘Samen groeien
naar een duurzame erkenning’ loog er niet om. Het gaf blijk van
een gezamenlijk verlangen om de toekomstige (deontologische)
omkadering van het beroep te verbeteren. Bovendien bevestigde
het de wens van psychologen om hun eigenheid te beklemtonen
ten opzichte van andere actoren in de zorgsector. De oproep om
in deze veranderende tijden onze specifieke eigenheid te profileren was dan ook meermaals te horen doorheen het colloquium.
De beeldvorming van het colloquium bestond uit een diepgewortelde boom in volle groei, met een gemeenschappelijke stam die
zich ontvouwt in vele vertakkingen. Dit beeld deed dienst als
symbool voor onze discipline: een veelomvattende beroepsgroep
in volle ontplooiing én met een stevige autonomie.
De volledige verslaggeving van het colloquium, met inbegrip
van een compilatievideo, kunt u raadplegen op www.compsy.
be/04032016.
2.4.1 De thematische pijlers van het colloquium
2.4.1.1 Bekendmaking van het project ‘Orde van
Psychologen’
Centraal binnen het nationaal colloquium stond het gezamenlijke project van de minister van Middenstand, Willy Borsus, en
de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block: zij maakten
er hun plannen bekend om de Psychologencommissie te laten
evolueren naar een volwaardige Orde (of Instituut). Een sterk beroepsorgaan voor Psychologen, naar het voorbeeld van de ordes
of instituten van andere erkende (zorg)beroepen, zal de specificiteit van de psychologische deontologie beter kunnen beschermen. Beide ministers spraken de zaal vol enthousiasme toe over
hun plannen. In hun uiteenzetting hamerden ze eerst en vooral
op de belangrijke plaats van psychologen in onze maatschappij
en wezen ze op het belang van het beroepsorgaan als instrument
om het vertrouwen in ons beroep te versterken. Met een uitgebouwde Orde of Instituut zal de beroepsgroep beter in staat zijn
om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Dit zal ertoe
bijdragen dat deze de erkenning krijgt die ze verdient. Minister
De Block voegde hier nog aan toe dat een bezoek aan de psycholoog even vanzelfsprekend zou moeten zijn als een raadpleging
bij de huisarts. Een betere regulering van het beroep zal volgens
haar de toegankelijkheid van kwaliteitsvolle psychologische
diensten verbeteren en de deur verder openzetten naar terugbetalingen.
Toonbeeld voor een beroepsorgaan voor psychologen is de vooruitstrevende Portugese Ordem dos Psicologos (OPP). De toenmalige Voorzitter van de OPP, Telmo Mourinho Baptista, kwam
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ons tijdens het colloquium vol geestdrift vertellen hoe de oprichting van zijn beroepsorgaan de geloofwaardigheid van Portugese psychologen een boost heeft gegeven. En hoe psychologen
sindsdien niet meer weg te denken zijn uit overlegorganen en uit
het medialandschap.
Meer informatie over ons project om te evolueren naar een Orde
van Psychologen vindt u onder punt 2.5.
2.4.1.2 Via overleg de eigenheid van psychologen bewaken
Professor gezondheidsrecht aan de KU Leuven, Stefaan Callens,
gaf ons alvast een inkijk in de regelgeving van de gezondheidssector waarin samenwerking centraal staat. Hij had hierbij een
belangrijke boodschap: willen psychologen dat er met hen rekening wordt gehouden, dan zullen ze genoodzaakt zijn om meer
rond de tafel te gaan zitten met de verschillende actoren binnen
de gezondheidszorg. Verder vertelde hij ons dat klinisch psychologen met de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen
ook onder de bevoegdheid van de Provinciale Geneeskundige
Commissies zullen vallen. Deze zien erop toe dat gezondheidszorgbeoefenaars hun beroep uitoefenen volgens de geldende
wetgeving en dat ze hiervoor lichamelijk en mentaal geschikt
zijn.
Professor Callens onderlijnde ook nog de uniekheid van de deontologische code van psychologen. Doordat deze code als een KB
gepubliceerd werd, onderscheidt deze zich van de geneeskundige plichtenleer voor artsen die nooit bindend werd verklaard.
Hierdoor is het voor artsen, in tegenstelling tot psychologen,
niet altijd helder wat er nu wel of niet mag. Maar, het bindend
karakter van de deontologische code van psychologen zorgt er
ook voor dat deze niet op eender welk moment aangepast kan
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worden en dat elke aanpassing bovendien meer tijd vergt. Hiervoor is immers een wetswijziging nodig, wat onder de bevoegdheid van de Ministerraad valt, en niet onder die van de Psychologencommissie.
2.4.1.3 Beroepsgeheim is van publiek belang
Adélaïde Blavier, zetelend lid van de Psychologencommissie en
professor deontologie aan de ULg, benadrukte tijdens het colloquium de rol van psychologen bij de bescherming van het individu.
Volgens haar speelt het beroepsgeheim hierin een sleutelfunctie.
Ze merkte hierbij op dat het beroepsgeheim het publiek belang
dient. Het principe van beroepsgeheim mag dan wel opgenomen
zijn in de deontologische code, het reikt verder dan alleen onze beroepsgroep. Het vindt immers zijn grondslag in het Strafwetboek
dat van toepassing is op alle beroepsbeoefenaars die uit hoofde van hun staat of beroep kennisnemen van geheimen die hen
zijn toevertrouwd. Enkel in heel uitzonderlijke gevallen kan een
beroepsbeoefenaar ervan afwijken. Een aantal van deze uitzonderingen staan beschreven in het Strafwetboek (bijv. art. 458bis),
anderen vinden dan weer hun oorsprong in de rechtspraak (de
noodtoestand). Overigens hoeft het bieden van hulp niet altijd te
betekenen dat men zijn beroepsgeheim doorbreekt. Een grondige
analyse van elk specifiek geval en van de verschillende mogelijkheden tot tussenkomst is dan ook aangewezen.
2.4.2 Verschillende visies tijdens het slotdebat
De afgelopen drie jaren hadden voor onze discipline heel wat veranderingen in petto: de deontologische code, de vorming van Tuchtraden, de erkenning en regulering van de klinische psychologie en
psychotherapie… Als psychologen weten wij als geen ander dat zoveel veranderingen twijfel en onrust met zich meebrengen. Via het
slotdebat wou de Psychologencommissie een klankbord aanbieden
voor de bezorgdheden van de verschillende betrokkenen, voor- en
tegenstanders van de recente en toekomstige ontwikkelingen.
Geert Van Isterdael, patiëntvertegenwoordiger, stond positief
ten opzichte van de regulering in de hoop dat deze bijvoorbeeld
zal leiden tot terugbetaling van psychologische diensten en tot
kortere wachtlijsten. Francis Martens, Voorzitter van de beroepsvereniging APPpsy, had een minder optimistische kijk. Hij vergeleek de wet op de GGZ met het verleidelijke peperkoekenhuisje
van Hans en Grietje en waarschuwde voor de onoverkomelijke
onderwerping aan de ‘evidence-based benadering’. Hiermee uitte hij zijn vrees dat klinisch psychologen via hun intrede binnen
het gereguleerde zorglandschap hun eigenheid en autonomie
zouden verliezen.
Professor Ariane Bazan sloot zich hier deels bij aan. Enerzijds
erkende ze dat de erkenning van de klinische psychologie als autonome discipline een stap in de goede richting was. Anderzijds
benadrukte ze dat het psychologische denkkader zich niet laat
vatten in vooraf bepaalde stappen en dat een ethiek van creativiteit en aanwezig zijn een beter instrument is om met de onvoorspelbaarheid van de beroepspraktijk om te gaan.

Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de beroepsvereniging
BFP, had begrip voor deze bezorgdheden, maar riep tegelijkertijd
op om onze eigenheid en autonomie net te bewaken door ons als
beroepsgroep te gaan profileren en door in constructief overleg
te treden met de verschillende actoren in de gezondheidszorg.
Overigens zou de nieuwe wetgeving ook vele voordelen inhouden voor psychologen en zou het de drempel voor patiënten
drastisch verlagen. Adélaïde Blavier, professor deontologie aan
de ULG, viel deze visie bij en onderstreepte het belang om zich
als beroepsgroep te verenigen en de versplintering van onze eigen identiteit tegen te gaan.
2.4.3 Evaluatie van het colloquium
Na afloop van het colloquium nodigden we de aanwezigen uit om
het evenement te evalueren. Ongeveer 25 % van de aanwezigen
ofwel 248 personen namen hieraan deel. De algemene indruk
na het colloquium was bij de meesten goed met een gemiddelde
score van 4 op 5. Vooral de profilering van ons beroep, de geboden informatie, de algemene organisatie, het groepsgevoel en
het slotdebat werden gesmaakt. Op het einde van de bevraging
kon men ook enkele suggesties en verbeterpunten doorgeven.
Zo vonden sommigen dat de interactie met het publiek meer
ruimte had mogen krijgen. Anderen hadden het plenaire gedeelte graag aangevuld gezien met keuzeworkshops in functie van
de verschillende interesses en achtergronden. Een aangepaste
vorm zou volgens hen meer diepgang kunnen brengen. Ook opmerkelijk was dat 60 % van de bevraagden voorstander was van
een jaarlijkse herhaling van het colloquium. 27% opteerde voor
een tweejaarlijkse organisatie. Het verlangen om het groepsgevoel aan te wakkeren en om ons beter te profileren waren hierbij
de belangrijkste argumenten.
De open feedback liep grotendeels gelijk voor Franstalige en
Nederlandstalige zijde. Franstaligen gaven wel vaker aan dat er
gerust wat meer discussie- en reflectiemomenten hadden mogen zijn. Nederlandstaligen betreurden dan weer vaker de verdeeldheid die ze die dag opgemerkt hadden. De belangrijkste
suggesties nemen wij uiteraard mee naar de organisatie van ons
volgende evenement.

EEN ORDE, MET MEER
REGULERENDE, MEER ADVISERENDE EN MEER ONDERZOEKSBEVOEGDHEDEN ZAL EEN
KRACHTIG HULPMIDDEL ZIJN
TEN DIENSTE VAN DE BEROEPSGROEP VAN PSYCHOLOGEN.
MINISTER VAN MIDDENSTAND W. BORSUS
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Colloquium
‘Samen groeien naar een
duurzame erkenning’
4 maart 2016
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Bedankt aan alle psychologen
die talrijk aanwezig waren op
ons colloquium!
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2.5 PROJECT: EVOLUTIE NAAR EEN ORDE
VAN PSYCHOLOGEN
Op ons nationaal colloquium van 4 maart 2016 onthulden ministers De Block en Borsus hun plannen om de Psychologencommissie te laten evolueren naar een Orde (zie hieromtrent ook punt
2.4.1.1). Deze evolutie zal echter niet van de ene op de andere
dag plaatsvinden, maar zal zich over verschillende jaren spreiden.
Hiervoor dient immers een wetswijziging te worden voorbereid en
uitgevoerd. Na het colloquium werden de inspanningen en onderhandelingen over dit thema dan ook verdergezet.
De bevoegdheden van de toekomstige Orde van Psychologen
moeten te zijner tijd goedgekeurd worden door het parlement.
Hieronder geven we u alvast de ambities mee die de Psychologencommissie in 2016 vooropstelde. Deze ambities komen
tegemoet aan een aantal leemtes binnen de werking van de
Psychologencommissie. Via de oprichting van een modern beroepsorgaan hopen we onze organisatie beter te kunnen afstemmen op de realiteit waarin onze beroepsgroep zich begeeft.

Een rechtstreekse verkiezing van afgevaardigden
onder en door alle erkende psychologen
Zowel binnen als buiten de Psychologencommissie leeft de
wens om de verkiezing van de afgevaardigden binnen haar
plenaire vergadering op een meer ‘democratische’ manier
te laten verlopen. Op dit moment mogen er enkel afgevaardigden zetelen van de door de minister van Middenstand
erkende beroepsverenigingen. Een groot deel van de erkende psychologen zijn echter niet aangesloten bij een beroepsvereniging. Via een rechtstreekse verkiezing van afgevaardigden onder en door alle erkende psychologen kan de
hele beroepsgroep vertegenwoordigd worden binnen haar
beroepsorgaan.

Minder verwarring tussen onze overheidsinstantie
en de beroepsverenigingen
Zowel de Psychologencommissie, als de beroepsverenigingen erkennen dat hun belangen soms tegenstrijdig kunnen
zijn. Een duidelijke scheidingslijn tussen beide partijen zal
hopelijk de verwarring tussen onze overheidsinstantie en
de beroepsverenigingen doen verdwijnen.

Een eenduidige naam die misverstanden
tegengaat
Het brede publiek is bekend met de term ‘orde’. Deze term
is zodanig ingeburgerd dat iedereen zich wel een beeld kan
vormen van wat een orde is en doet. Bovendien dwingt deze
benaming respect af, wat een positieve invloed heeft op het
imago van het beroep. Dit kan momenteel onvoldoende
gezegd worden van de naam ‘Commissie’ die overigens de
indruk wekt dat wij deel uitmaken van een andere organisatie.
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Een deontologisch kader dat de eigenheid van
psychologen respecteert
Via de aanpassing van het wettelijk kader en de oprichting
van een Orde van Psychologen kan op een waterdichte
manier voorkomen worden dat deontologische klachten
over klinisch psychologen bij andere, niet-psychologische
instanties terechtkomen. Dan bestaat immers de kans dat
de medische deontologie als uitgangspunt gebruikt wordt
om deontologische klachten tegen klinisch psychologen te
beoordelen. Deze bezorgdheid is een belangrijke drijfveer
achter onze evolutie naar een volwaardige Orde van Psychologen.

Een betere positionering ten opzichte van andere
gezondheidszorgberoepen
Een Orde van Psychologen, naar het voorbeeld van de Orde
der Artsen (die zich nu in volle modernisering bevindt), zou
ervoor zorgen dat wij de autonomie van psychologen beter
kunnen garanderen. Opgelet: ook de missie van een Orde
dient het publieke belang. Belangenverdediging van psychologen zal dan ook een taak van de beroepsverenigingen
blijven.

Meer verantwoordelijkheden in functie van de
huidige noden
Met de evolutie van een Commissie naar een Orde zouden
we ons takenpakket kunnen uitbreiden in functie van de
noden van psychologen en hun cliënten en patiënten.

Een moderne invulling van het tuchtrecht
Als Orde kunnen we de werking van de disciplinaire raden
beter afstemmen op de noden. Bijvoorbeeld, op dit moment
kan de tuchtraad slechts drie sancties uitspreken: een
waarschuwing, een schorsing van de lijst of een schrapping
van de lijst van psychologen. Als Orde zouden we dit kunnen uitbreiden met meer constructieve maatregelen, zoals
verplichte navorming of supervisie.

2.6 INFORMATIEVERSPREIDING EN ZICHTBAARHEID
VAN DE PSYCHOLOGENCOMMISSIE
2.6.1 Informatiecampagne voor pas afgestudeerde masters
in de psychologie
In 2015 werd een nieuwe informatiecampagne gelanceerd naar
pas afgestudeerde masters in de psychologie. Ook in 2016 werden onze studentenposter en -folder verspreid via de verschillende kanalen van de Belgische universiteiten.
2.6.2 Informatiecampagne voor cliënten van psychologen
In het najaar van 2016 verscheen onze nieuwe cliënten- of patiëntenfolder. Deze is niet alleen gratis in papieren versie te bestellen, maar ook digitaal beschikbaar op onze website onder de
knop ‘publicaties’: www.compsy.be/publicaties . De folder werd
begin 2017 verspreid onder de erkende psychologen en via de
patiëntenorganisaties en in een tweede fase zal dit document
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ook verdeeld worden onder de huisartsen. De Psychologencommissie wenst immers meer in te zetten op informatieverspreiding
naar deze twee doelgroepen.
2.6.3 Betere differentiatie Psychologencommissie versus
beroepsverenigingen
De verwarring tussen onze publieke instantie en de beroepsverenigingen blijft verder leven. Daarom ontwikkelde de Psychologencommissie een flyer ter verspreiding onder de psychologen.
Op deze flyer worden de voornaamste verschillen tussen onze instantie en de verenigingen op een rijtje gezet. De flyer is digitaal
beschikbaar op onze website onder de knop ‘Publicaties’: www.
compsy.be/publicaties
Ook via andere kanalen geven we meer informatie over de organisatie en structuur van de Psychologencommissie, bijv. op onze
website. Hierbij besteden we aandacht aan de verduidelijking
van de plaats van beroepsverenigingen binnen onze instantie.
Hierbij benadrukken we dat hun afgevaardigden, mits een benoeming door de minister van Middenstand, in onze plenaire
vergadering zetelen. Meer informatie over onze organisatie en
structuur is na te lezen onder punt 3.2.
2.6.4 Erkenning als psycholoog: een must
Jaarlijks stellen we vast dat een deel van de psychologen hun
erkenning niet hernieuwt en toch de titel van psycholoog blijft
gebruiken. Nochtans is het wettelijk verplicht voor de gebruikers van deze titel om de hernieuwing per kalenderjaar in orde
te brengen. De wetgever voorziet dat de erkenning wordt ingetrokken bij uitblijven van een hernieuwing en dit 45 dagen na de
eerste betaaluitnodiging. Ook is het bepaald dat 45 dagen na de
start van de hernieuwingsperiode de erkenningsbijdrage wordt
vermeerderd met 15 euro. Wie zich na deze officiële hernieuwingsperiode nog niet in regel stelt en de titel blijft gebruiken,
begaat in principe een strafrechtelijke fout. Naast deze wettelijke verplichting zijn er uiteraard ook nog andere argumenten om
een erkenning te bekomen. Via de folder ‘Erkenning als psycholoog: een must’ wilden we zowel op de wettelijke verplichting als
op de meerwaarde van de erkenning wijzen. Deze folder werd in
2016 verstuurd naar de restgroep van personen die in mei van
datzelfde jaar hun erkenning nog steeds niet had hernieuwd. De
folder is digitaal beschikbaar op onze website onder de knop ‘Publicaties’: www.compsy.be/publicaties
2.6.5 Media-aandacht en communicatie naar aanleiding van
ons nationaal colloquium
Verslag van ons nationaal colloquium
Na afloop van ons colloquium op 4 maart 2016 gaven we alle
erkende psychologen de kans om via een uitgebreide verslaggeving de krachtlijnen van de namiddag mee te pikken. Een aftermovie maakte het mogelijk om in enkele minuten de sfeer van
het gebeuren op te snuiven. Wie honger had naar meer, kon vervolgens het volledige verslag en de presentaties van de sprekers
doornemen. Ook de transcripties van het slotdebat stelden we
ter beschikking van het publiek.

De volledige verslaggeving is nog steeds terug te vinden op
www.compsy.be/04032016
Persbericht ‘Psychologen op de bres voor meer patiëntenbescherming’
Naar aanleiding van ons nationaal colloquium ‘Samen groeien
naar een duurzame erkenning’ stuurde de Psychologencommissie ook een persbericht uit. Dit persbericht kan nagelezen
worden op www.compsy.be/compsy2016. Het persbericht werd
opgepikt door verschillende websites en media, zoals Rtbf.be, De
Artsenkrant en De Specialist.
Interview op televisiezender BX1 met onze Voorzitster
Op het einde van het evenement kwam BX1, de Franstalige televisiezender van Brussel- Hoofdstad, ter plaatse in Square Brussels
voor een interview met onze Voorzitster. Dit interview met als
titel ‘Quel avenir pour les psychologues belges ?’ is te bekijken
via bx1.be/news/quel-avenir-pour-les-psychologues-belges/
Interview op de radiozender La Première
De week na het colloquium werd onze directeur, Edward Van
Rossen uitgenodigd in de lokalen van La Première (RTBF) voor
een interview tijdens het programma Matin Première over onze
evolutie naar een Orde van Psychologen. Het interview is te beluisteren op www.compsy.be/04032016
2.6.6 Website
Naast het updaten en aanvullen van de bestaande webinhoud,
hebben we in 2016 onze website, www.compsy.be, ook uitgebreid met nieuwe webpagina’s.
2.6.6.1 Deontologische vragen en antwoorden
FAQ: “No Show fee: mag u van uw cliënt een verzuimvergoeding eisen voor gemiste sessies?”
Dit item uit de webrubriek ‘Deontologische vragen en antwoorden’ antwoordt op een terugkerende vraag van psychologen van
wie de cliënt niet komt opdagen op de vastgelegde afspraak of
deze op het laatste moment nog afzegt. Met deze vraag uiten ze
hun bezorgdheid om de werkrelatie met hun cliënten te vrijwaren, zonder hierdoor financiële schade op te lopen.
Om een vergoeding te kunnen vragen, dienen psychologen met
meerdere voorwaarden rekening te houden. Om op de bovenvermelde vraag te kunnen antwoorden verdiepte onze dienst zich
niet alleen in de deontologische code, maar ook in andere wetteksten, zoals het Wetboek Economisch Recht.
Het artikel is in zijn geheel na te lezen in onze webrubriek www.
compsy.be/faq
FAQ “Mag ik de naam van cliënten in mijn boekhouding opnemen?”
Conform de wetgeving op de inkomensbelastingen dienen alle
vrije beroepers, waaronder ook psychologen, de naam van hun
cliënten op hun ontvangstbewijzen te vermelden. Zo is de fiscus,

PSYCHOLOGENCOMMISSIE
JAARVERSLAG 2016

.22

in staat om tijdens een belastingcontrole de identiteit van de
‘klanten’ na te gaan. Psychologen zijn echter gebonden aan het
beroepsgeheim. Zij mogen zelfs niet bekend maken of iemand
überhaupt beroep doet op hun diensten. Het is dan ook te begrijpen dat velen zich vragen stellen over de tegenstrijdigheid van
deze plichten. De deontologische dienst zag daarom de nood om
een richtinggevende tekst op te stellen waarin de Psychologencommissie een referentiesysteem aanbeveelt. Dit referentiesysteem verzoent de fiscale regelgeving met het beroepsgeheim. De
plenaire vergadering van de Psychologencommissie bekrachtigde deze tekst tijdens haar zitting van 23 september 2016.
Het artikel is in zijn geheel na te lezen in onze webrubriek
www.compsy.be/faq
2.6.6.2 Informatie voor klinisch psychologen
Op 1 september 2016 ging de ‘Wet van 10 juli 2016 tot wijziging
van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen’ van kracht. Deze wet erkent de klinische psychologie als gezondheidszorgberoep. Naar aanleiding
hiervan kreeg de Psychologencommissie heel wat vragen van
psychologen over de manier waarop ze een erkenning als klinisch psycholoog kunnen bekomen. Deze nieuwe erkenning valt
echter niet onder de bevoegdheid van onze federale instantie,
maar zal in de praktijk worden gebracht door nieuwe erkenningscommissies op gemeenschapsniveau.
We beseffen dat dit nieuwe wettelijke kader voor de clinici een
hele brok nieuwe informatie vormt en onzekerheid met zich
meebrengt. Bovendien zijn niet alle klinisch psychologen op de
hoogte van de volledige reikwijdte van de erkenning van de klinische psychologie en van de implicaties voor hun dagdagelijkse
beroepspraktijk. Ook al bestaat er op dit moment nog geen officiële lijst van erkende klinisch psychologen, toch is het aangeraden voor psychologen werkzaam in de klinische sector om al
met de nieuwe bepalingen rekening te houden. We vonden het
dan ook belangrijk om, in afwachting van de oprichting van deze
erkenningscommissies, onze erkende psychologen, van wie het
leeuwendeel werkzaam is in de klinische sector, op de hoogte te
brengen van de veranderingen.
Zonder een standpunt te willen overbrengen over de nieuwe wetgeving werkten onze medewerkers op onze website drie thema’s
uit (zie verder). Hiermee hopen we klinisch psychologen wegwijs
te maken in hun nieuwe rechten en plichten en willen we vermijden dat ze ongewild in de problemen komen.
2.6.6.2.1 De plichten én rechten van klinisch psychologen
Sinds de erkenning van de klinische psychologie is voortaan ook
‘de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen’ (het oude KB 78) van
toepassing op klinisch psychologen. Een deel van deze nieuwe
plichten ligt echter in het verlengde van de deontologische code.
Denk hierbij aan de plicht om de zorgcontinuïteit van een patiënt te garanderen. Naast een reeks plichten kent deze wetgeving
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ook een aantal rechten toe aan de zorgberoeper, zoals het recht
op een honorarium.
Het artikel is in zijn geheel na te lezen op www.compsy.be/nieuwe-rechten-en-plichten-voor-klinisch-psychologen
2.6.6.2.2 De wet op de patiëntenrechten
De erkenning van de klinische psychologie brengt ook het respect voor de patiëntenrechten met zich mee. De meeste patiëntenrechten vindt men reeds in zekere mate terug in de deontologische code. Deze staat immers ook in het teken van de
bescherming van het individu, in dit geval de patiënt van een
psycholoog. Sommige bepalingen zijn echter nieuw, bijvoorbeeld de mogelijkheid van een patiënt om een klacht in te dienen
bij de federale bemiddelingsdienst.
Het artikel is in zijn geheel na te lezen op www.compsy.be/deklinisch-psycholoog-en-de-wet-op-de-patientenrechten
2.6.6.2.3 Het patiëntendossier
Patiënten van klinisch psychologen hebben voortaan ook recht
op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier. Dit
document vervult meerdere doelen, maar het is bovenal een
werkdocument dat de nodige patiënteninformatie verzamelt om
zo de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te garanderen. In
een overzichtelijk webartikel lichten onze medewerkers de voornaamste aspecten van het patiëntendossier toe, meer bepaald
de inhoud, de bewaring, het recht op een kopie en het recht op
inzage. Zij kunnen echter nog niet alle elementen binnen dit thema verduidelijken. Zo is het op dit moment nog onduidelijk wat
de bewaartermijn van een patiëntendossier voor psychologen
moet zijn.
Het artikel is in zijn geheel na te lezen op www.compsy.be/patientendossier
2.6.6.3 Belangrijke informatie voor het opstarten van een
online aanvraag
Een erkenning loopt per kalenderjaar, meer bepaald vanaf 1 januari tot en met 31 december. Afgestudeerden die in het najaar
een erkenning aanvragen, betalen hetzelfde bedrag. Bovendien
worden zij in december opnieuw uitgenodigd om hun erkenning
te hernieuwen. De wet maakt immers geen onderscheid tussen
de verschillende profielen van aanvragers. Om het even welke
persoon die de titel van psycholoog wenst te gebruiken, dient
op voorhand een erkenning aan te vragen. Om de transparantie
te verhogen, voegden wij in september 2016 een vaste en duidelijke tussenstap toe aan de online procedure. Zo zijn ‘eerste
aanvragers’ genoodzaakt om de informatie grondig na te lezen
vooraleer ze kunnen overgaan tot het eigenlijke online formulier.
Hierbij wijzen we nadrukkelijk op de geldigheidsperiode van een
erkenning en op de noodzaak om per kalenderjaar te hernieuwen.
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2.6.7 Bijdrage als spreker of aanwezigheid op activiteit
Onze medewerkers gaan steeds vaker langs bij faculteiten voor
een gastcollege omtrent onze werking of de deontologie voor
psychologen (zie tabel 8). Daarnaast vergroten ze de bekendheid
van de Psychologencommissie door deel te nemen aan relevante
activiteiten voor doelgroepen in de zorgsector, bijv. via een informatiestand (zie tabel 9) of via de netwerkmogelijkheden die
dergelijke activiteiten bieden (zie tabel 10). De deelname aan
activiteiten zorgt er ook voor dat onze medewerkers voeling blijven behouden met belangrijke ontwikkelingen in het veld.

Tabel 8 – overzicht van de bijdrages van de Psychologencommissie als spreker
Aard van bijdrage

Thema

Datum

Gastcollege voor studenten psychologie
2e MA, UCL

De erkenning, de deontologie en het
tuchtrecht

03/03/16

Gastcollege voor studenten psychologie
1e MA, VUB

De erkenning, de deontologie en het
tuchtrecht

09/03/16

Deelname van directeur als panellid aan
avonddebat van de KU Leuven

Zelfdoding en de zwijgplicht van hulpverleners

28/04/16

Toespraak van directeur tijdens de afstudeerceremonie van de ULB

De erkenning als psycholoog

14/10/16

Tabel 9 – Aanwezigheden als standhouder op een activiteit
Activiteit

Datum

Standhouder op kick-off receptie, voor masterstudenten
psychologie, KU Leuven

14/03/16

Standhouder op de studiedag ‘Dag van de Psycholoog’
van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

10/11/16
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Tabel 10 - Deelname aan activiteiten zoals workshops en studiedagen
Organisator

Thema

Datum

Federatie Vrije Beroepen

Inspiratie-event met vertegenwoordigers van andere vrije
beroepen, met focus op Europa, met netwerkmoment

27/1/16

Dag van het Vrije Beroep ‘Is uw vrij
beroep future proof?’ van de Federatie
Vrije Beroepen

Digitale toepassingen binnen het vrije beroep,
met netwerkmoment

26/4/16

Conferentie ‘Reforming regulation of
professions: results of mutual
evaluation and way forward’ van de
Europese Commissie

Evaluatie van de reglementering van beroepen binnen
Europese landen, aanpak van disproportionele
regelgeving en grotere toegankelijkheid van beroepen

18/5/16

Studiedag ‘The Great Psychotherapy
Debate’ van de Vlaamse Vereniging van
Klinisch Psychologen (VVKP)

Kritische blik op en zoektocht naar de essentie van
psychotherapie, met netwerkmoment

20/5/16

Conferentie ‘Working together to
strengthen the Single Market for EU
businesses and consumers’ van de
Europese Commissie

Vrij verkeer van diensten en dergelijke meer

13/6/16

Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres

Innovaties in de zorgsector, met netwerkmoment

20/9/16 en 21/9/16

Nieuwjaarsreceptie van Unizo

Netwerkmoment, verkiezing van de ‘Starter van het jaar’
onder de jonge zelfstandig ondernemers, enz.

27/9/16

Colloquium van de Union des professions
libérales et intellectuelles de Belgique
(Unplib) met minister Borsus

De uitdagingen van de toekomst voor de vrije beroepen,
met netwerkmoment

27/10/16
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2.7 OVERLEG MET PARTNERS
Hieronder geven we een overzicht van de éénmalige (tabel 11) en periodische overlegmomenten (tabel 12) waaraan de directeur of een
medewerker van de Psychologencommissie heeft deelgenomen in de loop van 2016, alsook het specifieke thema waarover dit overlegmoment handelde.

Tabel 11 - Éénmalige overlegmomenten met directeur en/of stafmedewerkers
Gesprekspartner

Thema

Datum

Patiëntenorganisaties Psytoyens, Uilenspiegel en OPGanG

Kennismaking, de ontwikkeling van een brochure voor
cliënten/patiënten van psychologen en de ombudsdienst
‘Patiëntenrechten’

16/02/16

Administratief directeur van de Nationale
Raad van de Orde der Artsen

De organisatie van de Tuchtraden, het verloop van de
tuchtprocedure, de bewaring van Klachtendossiers en
het beantwoorden van deontologische vragen

26/4/16

Redacteurs van Uitgeverij Anthemis en
Belgische Federatie van Psychologen
(BFP) als project eigenaar

Uitleg over nieuw project, een boek over wetgeving
voor psychologen en klinisch psychologen

7/4/16

Lid van de Provinciaal Geneeskundige
Commissies

Uitleg over de werking van Provinciaal Geneeskundige
Commissies

12/4/16

Verantwoordelijke van CM Vlaanderen

Uitleg over de toekomstplannen van de Christelijke
Mutualiteit over de terugbetaling van prestaties door
psychologen

13/4/16

Onderzoeker FOD Volksgezondheid

Uitleg over onderzoeksproject rond samenwerking tussen
huisartsen en psychologen

18/4/16

FOD Economie

Werkwijze bij beoordeling van
buitenlandse aanvragen

20/4/16

UPPsy

Overleg over onderlinge relaties

26/4/16

Provinciale Raad van de Orde der Artsen
van Antwerpen

De organisatie van de Tuchtraden, het verloop van de
tuchtprocedure en de bewaring van Klachtendossiers

10/05/16

Federatie Vrije Beroepen

Initiatief van Europese Commissie ter evaluatie van de
proportionaliteit (lees: toetsing van de noodzakelijkheid)
van de beroepsreglementering

17/5/16

CFWB (Fédération Wallonie-Bruxelles)

Hun werkwijze bij de beoordeling van aanvragen van een
certificaat van academische gelijkwaardigheid van een
diploma

24/5/16

Raad van Bestuur van de Belgische
Federatie van Psychologen (BFP)

Uitleg over de verwachte evolutie van de Psychologencommissie naar een Orde of Instituut

24/5/16

Voorzitster en Secretaris-Generaal van de
Federatie Vrije Beroepen

Wenselijkheid van de oprichting van een overlegplatform
voor Ordes en Instituten en onze mogelijke rol hierin

25/5/16

Vereniging van Organisatie-, Comsumenten- en Arbeidspsychologie (VOCAP) en
de Association pour la Psychologie du
Travail et des Organisations (APTO)

Belang van de reglementering voor de sector ‘Arbeids- en
Organisatie-psychologie’

7/7/16 en 26/8/16
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Gesprekspartner

Thema

Datum

Federale bemiddelingsdienst van de ‘Cel
Patiëntenrechten’ van de FOD Volksgezondheid

Overleg naar aanleiding van de erkenning van klinisch
psychologen: het bemiddelingstraject van de
Psychologencommissie en de verhouding met de
bemiddeling die zij organiseren

29/08/16

Redacteur van Uitgeverij Anthemis

Bespreking van mogelijke bijdrages van Psychologencommissie aan een nieuw boek over wetgeving voor
psychologen en klinisch psychologen

2/9/16

Prof. Johan Put (Instituut Sociaal Recht
KU Leuven), Prof. Tim Opgenhaffen
(Instituut Sociaal Recht KU Leuven),
Prof. Pol Ghesquière (Gezins- en
Orthopedagogiek KU Leuven)

Uitleg en overleg over de deontologische code voor
psychologen en deze voor orthopedagogen

10/10/16

Kinderrechtencommissariaat

Kennismaking en uitwisseling van ervaringen over klachten en deontologische vragen die betrekking hebben op
minderjarigen

25/11/16

Federatie Vrije Beroepen

De modaliteiten waaronder de Psychologencommissie
zou willen toetreden tot het overlegplatform voor Ordes
en Instituten dat de Federatie Vrije Beroepen aan het
oprichten is

28/11/16

Tabel 12 - Regelmatige overlegmomenten waaraan onze directeur heeft deelgenomen
Overlegpartner

Thematiek

Aantal

Kabinet Borsus en/of De Block

Onze werking en onze toekomst als Orde

12

Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers
van de Federatie Vrije Beroepen

Informatie-uitwisseling, netwerking en toelichtingen door 13
bijv. minister of kabinetsmedewerkers, steeds met focus
op gezondheidszorg

Raad van Bestuur van de Federatie Vrije
Beroepen

4
Overleg over het bestuur van de organisatie in kwestie,
informatie-uitwisseling en netwerking, toelichtingen door
bijv. ministers of kabinetsmedewerkers

Commission Santé van de Union des
professions libérales et intellectuelles de
Belgique (Unplib)

Informatie-uitwisseling, netwerking en toelichtingen door 4
bijv. minister of kabinetsmedewerkers, steeds met focus
op gezondheidszorg

Conseil d’Administration van de Union
des professions libérales et intellectuelles de Belgique (Unplib)

3
Overleg over het bestuur van de organisatie in kwestie,
informatie-uitwisseling en netwerking, toelichtingen door
bijv. ministers of kabinetsmedewerkers
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2.8 PLENAIRE VERGADERING
2.8.1 Aantal zittingen
De plenaire vergadering kwam in 2016 viermaal bijeen, meer
bepaald op de data vermeld in tabel 13. De laatste zitting van
het afgelopen jaar viel binnen de nieuwe mandaatperiode (20162020). Deze vergadering kende een nieuwe ledensamenstelling,
mede doordat de afgevaardigden van een derde, nieuwe beroepsvereniging in de plenaire kwamen te zetelen (zie hieromtrent 3.2. Organisatie en structuur).

Tabel 13 – Plenaire vergaderingen in 2016
Data plenaire zitting

Mandaatperiode

25/03/2016

2012-2016

17/06/2016

2012-2016

23/09/2016

2012-2016

09/12/2016

2016-2020

2.8.2 Start nieuwe mandaatperiode van de
plenaire vergadering
In oktober 2016 kwam de mandaatperiode van 2012-2016 tot
een einde. Hierop ging een nieuwe termijn (2016-2020) van start.
Een derde beroepsvereniging, UPPSY, verkreeg van de minister
van Middenstand, Willy Borsus, een erkenning als ‘nationale beroepsvereniging voor psychologen’. Hierdoor kunnen haar afge-

vaardigden voortaan ook zetelen binnen de plenaire vergadering
van de Psychologencommissie. Een aantal oud-leden van deze
plenaire vergadering, afgevaardigden van de beroepsverenigingen BFP en APPPSY, droegen bovendien de fakkel over aan hun
opvolgers. Onder 3.2. Organisatie en structuur kunt u de nieuwe
ledensamenstelling van de plenaire vergadering bekijken.
Op 24 november 2016 werden de leden klaargestoomd voor hun
opdracht. Tijdens een korte opleidingsnamiddag, verzorgd door
het vaste personeel, werden de missie en de doelstellingen van
de Psychologencommissie scherp gesteld. Samen keken we
vooruit naar de toekomst met centraal onze evolutie naar een
Orde. Ook de stand van zaken aangaande deontologie en tuchtrecht werd bondig toegelicht. Na deze toelichtingen maakten we
van de gelegenheid gebruik om alle oud-leden en de nieuwkomers te bedanken voor hun overigens onbezoldigde inspanningen ten dienste van de beroepsgroep. Want ook al leven er verschillende visies onder de afgevaardigden van de verschillende
beroepsverenigingen, toch hebben allen onze missie voor ogen:
het beschermen van het vertrouwen in onze discipline.
2.9 FINANCIEEL RAPPORT
Om de transparantie van onze inkomsten en uitgaven te vergroten stellen wij voortaan ons financieel rapport publiek toegankelijk. Het financieel verslag voor 2016 is terug te vinden op
onze website, meer bepaald op www.compsy.be/verslagen-enrapporten
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3. OVER DE PSYCHOLOGENCOMMISSIE
3.1 MISSIE EN TAKEN
De Psychologencommissie is een onafhankelijke publieke instantie op federaal niveau. Ze is bevoegd voor de titelbescherming en de deontologie van alle psychologen in België, ongeacht
hun nationaliteit, beroepscontext of statuut. Haar werking wordt
bepaald door wetten en koninklijke of ministeriële besluiten en
valt onder het toezicht van onze voogdijminister, de minister van
Middenstand, Willy Borsus.
Haar belangrijkste missie is van openbare orde en dient dus het
publieke belang: toezien op de bescherming van personen die
beroep doen op de diensten van een psycholoog. Dit doet ze door
de kwaliteit van de diensten van erkende psychologen te bewaken en zo het vertrouwen in de discipline te bevorderen.
Wil men in België de bij wet beschermde titel van psycholoog gebruiken, dan moet men zich bij de Psychologencommissie registreren als erkend psycholoog. Dit geldt zowel voor zelfstandigen
als voor psychologen in loondienst. Via zijn registratie engageert
de erkende psycholoog zich tot het naleven van de wettelijk verankerde deontologische code voor psychologen.

en gebruikt hiervoor de juridisch verankerde deontologische
beroepscode of plichtenleer als toetssteen.
• Haar Tuchtraden bieden een aanspreekpunt voor ontevreden
cliënten/patiënten van (erkende) psychologen.
• Ze is een volwaardige gesprekspartner voor overheden en
stakeholders, maar enkel en alleen omtrent zaken die verband houden met de titel en de deontologie van psycholoog.
• Ze wenst in te zetten op een betere sensibilisering van het
brede publiek over de deskundigheid van psychologen en
over van hun engagement om hoge ethische normen na te
leven.

Het verschil met de beroepsverenigingen in een
oogopslag
De Psychologencommissie:

De Psychologencommissie doet niet aan belangenverdediging
van psychologen
In de plenaire vergadering van de Psychologencommissie zetelen de afgevaardigden van de beroepsverenigingen voor psychologen die daartoe erkend zijn door de minister van Middenstand.
De Psychologencommissie is evenwel niet te vergelijken met
een beroepsvereniging. Zo mag ze, als publieke instantie en in
tegenstelling tot de beroepsverenigingen, niet aan belangenverdediging van psychologen doen. Haar bevoegdheden vloeien
overigens voort uit wetteksten die het algemene belang dienen.
Niettemin komt haar missie - de bescherming van cliënten/
patiënten van psychologen via een erkenningsprocedure, een
deontologische code en een Tuchtraad - wel het vertrouwen in
de discipline ten goede. Via zelfregulatie zorgt zij er bovendien
voor dat psychologen zelf betrokken blijven in de deontologische
invulling van hun beroep. Bijgevolg is het bestaan van een zelfregulerend beroepsorgaan als de Psychologencommissie in het
belang van alle psychologen.
Hoe wil de Psychologencommissie invulling geven aan haar
missie?
• Ze regulariseert het gebruik van de titel van psycholoog via
een erkenningsprocedure. Zo biedt ze bescherming tegen
psychologische handelingen door onbevoegden.
• Ze houdt de officiële lijst van erkende psychologen in België
bij en stelt deze online toegankelijk voor het brede publiek.
• Ze ziet toe op een ethisch correcte invulling van de discipline
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• federale overheidsinstelling
• taken bij wet vastgelegd
• publiek belang: bescherming van cliënten/patiënten
van psychologen
• kwaliteitsbevordering van psychologische
dienstverlening
• erkenningsprocedure om de titel van ‘psycholoog’ te
mogen gebruiken
• deontologische code
• aanspreekpunt bij klachten over psychologen
• erkenning voor de titel van ‘psycholoog’ is wettelijk
verplicht
Een beroepsfederatie of -vereniging:
• vereniging zonder winstoogmerk
• belangenverdediging van masters/licentiaten in de
psychologie
• ondersteuning bij de uitoefening van het beroep
• takenpakket varieert doorheen de verschillende
verenigingen
• kortingen op psychologische tijdschriften,
navormingen, voordelige verzekeringen, verstrekking
van beroepsinformatie enz.
• lidmaatschap niet verplicht, wel aangeraden

29.

3.2 ORGANISATIE EN STRUCTUUR

Werkgroep

PLENAIRE ZITTING
Voorzitster
Catherine Henry

Plaatsvervangend voorzitter
Alexander Allaert

Werkgroep

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE BFP, APPPSY EN UPPSY
Arbeid en
organisatie

Klinische
sector

Schoolsector

Onderzoek en
h. onderwijs

Werkgroep

Bureau
Personeel

3.2.1 De afgevaardigden van de erkende beroepsverenigingen binnen de plenaire vergadering
De feitelijke Psychologencommissie bestaat uit de commissieleden die zetelen in de plenaire zitting of vergadering. Deze komt
driemaandelijks bijeen en wordt telkens voorgezeten door de
Voorzitster Catherine Henry (ervaren advocate) en/of de plaatsvervangende Voorzitter Alexander Allaert (magistraat).
Haar taken, die zich beperken tot de domeinen van titelbescherming en deontologie, omvatten de volgende activiteiten:
• goedkeuren of weigeren van erkenningsaanvragen,
• adviezen verstrekken,
• beslissingen nemen met betrekking tot de werking van de
Psychologencommissie.
Onder de commissieleden zijn er effectieve stemhebbende en raadgevende leden. Per stemhebbend en raadgevend lid wordt er ook
een plaatsvervanger aangeduid (zie tabel 14). Alle leden voeren hun
mandaat uit als vrijwilliger en worden hier dus niet voor betaald.
De Commissieleden zijn afgevaardigden van de door de overheid
erkende beroepsverenigingen:
• de Belgische Federatie van Psychologen (BFP-FBP),
• l’ Association de Psychologues praticiens d’orientation psychanalytique (APPpsy),
• l’ Union Professionnelle des Psychologues (UPPSY).
Deze beroepsverenigingen werden door onze voogdijminister van Middenstand, Willy Borsus, erkend als representatieve

Tuchtraad

Raad van
Beroep

‘nationale beroepsvereniging voor psychologen’. Om deze erkenning te bekomen dienden zij een aanvraag in bij de betreffende
minister. Deze laatste ging vervolgens na of de beroepsvereniging in kwestie beantwoordt aan de wettelijke criteria, zoals beschreven in het ‘Koninklijk besluit van 21 mei 1996 tot regeling
van de erkenning van de nationale beroepsfederaties van psychologen en van de vertegenwoordiging van de erkende federaties in de Psychologencommissie’.
Het aantal zetels per vereniging, alsook de mandaten (stemhebbend of raadgevend) worden toegekend in functie van het ledenaantal van elke beroepsvereniging. Hoe meer aangesloten leden,
hoe meer afgevaardigden van de betreffende beroepsvereniging
er kunnen zetelen binnen de plenaire en hoe meer stemmen
deze krijgen.
De commissieleden, allen erkend psycholoog, belichamen de
verschillende sectoren binnen de beroepsgroep:
• school,
• arbeid en organisatie,
• klinische
• hoger onderwijs en onderzoek.
Deze sectoren worden vertegenwoordigd door zowel Franstalige
als Nederlandstalige psychologen. Tabel 14 biedt een overzicht
van de afgevaardigden die eind 2016 deel uitmaakten van de
plenaire vergadering van de Psychologencommissie. De volledige voorstelling van deze Commissieleden is terug te vinden op
www.compsy.be/voorstelling-commissieleden.
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Tabel 14 - Overzicht van de afgevaardigden die eind 2016 deel uitmaakten van de plenaire vergadering
van de Psychologencommissie.
Sector

Familienaam

Voornaam

Beroepsvereniging

Mandaat

Stem

Taal

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

Laloo

Julie

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
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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

x

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 in principe 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.
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3.2.2 Het Bureau
Het Bureau komt op regelmatige basis samen om de plenaire
vergaderingen voor te bereiden en om op korte termijn beslissingen te nemen over de werking van de Psychologencommissie. Het Bureau fungeert ook als een filter voor vragen zodat
het takenpakket van de plenaire verlicht wordt. Ook bepaalde
beheerszaken worden door haar afgehandeld, mits de toestemming van de plenaire vergadering.
De bureauleden hebben een frequenter contact met de staf en
dus een betere kijk op de dagelijkse werking. Zo legt ze de brug
tussen het vaste personeel en de zetelende Commissieleden die
tijdens de plenaire vergadering de beslissingen nemen.
Met de mandaatwissel in oktober 2016 werd er binnen de nieuwe plenaire vergadering opnieuw gestemd over de samenstelling van het Bureau. Brigitte Lenzen gaf hierbij de fakkel door
aan Julie Laloo.
De samenstelling van het Bureau eind 2016 was de volgende:

3.2.3 De Tuchtraden
De Psychologencommissie kent twee tuchtrechtelijke instanties
die bevoegd zijn voor het onderzoeken van inbreuken op de deontologische code van psychologen: een Tuchtraad en een Raad
van Beroep. Deze raden nemen een onafhankelijke positie in binnen de Commissie. De Tuchtraad en de Raad van Beroep omvatten
elk een Nederlands- en een Franstalige kamer. Elke kamer wordt
voorgezeten door een ervaren advocaat benoemd door onze voogdijminister, minister van middenstand Willy Borsus. Hieronder
vindt u een overzicht van de Voorzitters van de Tuchtraad en van
de Raad van Beroep (d.d. 31 december 2016).
Voorzitters van de Tuchtraad en Raad van Beroep
dd. 31 december 2016:

Kris Luyckx
Voorzitter Nederlandstalige
kamer Tuchtraad

Catherine Henry
Voorzitster

Jean-Pierre Dardenne
Voorzitter Franstalige kamer
Tuchtraad

Prof. Em. Karel De Witte
Secretaris,
Afgevaardigde van de BFP-FBP

Willem van Betsbrugge
Voorzitter Nederlandstalige kamer
Raad van Beroep

Koen Lowet
Schatbewaarder,
Afgevaardigde van de BFP-FBP

Sébastien Humblet
Voorzitter Franstalige kamer
Raad van Beroep

Edward Van Rossen
Directeur

Diane Drory
Afgevaardigde van APPpsy

Julie Laloo
Afgevaardigde van BFP-FBP
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De aanstelling van de plaatsvervangende Voorzitters verwachten we in de loop van 2017. De afwezigheid van een plaatsvervangend Voorzitter kan immers een probleem vormen voor de
klachtenbehandeling. Het kan voorvallen dat de ‘effectieve’
Voorzitter niet kan zetelen omdat hij zijn onpartijdigheid in een
bepaalde zaak niet kan verzekeren. Dit is bijvoorbeeld het geval
als de Voorzitter familiebanden heeft met de klager of de beklaagde psycholoog. Bij gebrek aan een plaatsvervanger kunnen
dergelijke klachten niet worden behandeld. De Psychologencommissie verzocht het Kabinet van Minister Borsus dan ook om
dringend plaatsvervangers aan te stellen.
De leden van de Raden zijn allen erkende psychologen die in 2014
democratisch verkozen werden door hun ‘peers’. Tabel 15 geeft
een overzicht van de effectieve en plaatsvervangende leden per
kamer.
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Tabel 15 - Overzicht van de effectieve en
plaatsvervangende leden van de Tuchtraden
Leden Nederlandstalige Kamer Tuchtraad
Effectief lid

Ingrid Delameillieure

Effectief lid

Ingrid De Paep

Effectief lid

Ellen Bisschop

Plaatsvervangend lid

Filip Raes

Plaatsvervangend lid

Barbara Vuylsteke

Plaatsvervangend lid

Ann Moens

Leden Nederlandstalige Kamer Raad van Beroep
Effectief lid

Annie Verhaert

Effectief lid

Elise Steemans

Effectief lid

Angelica Dullers

Plaatsvervangend lid

Bruno Vossen

Plaatsvervangend lid

José Raets

Plaatsvervangend lid

Marleen Moyson

3.2.4 Het personeel
Het personeel voert in samenwerking met de commissieleden
en het Bureau de door de plenaire vergadering genomen beslissingen uit. De directeur en zijn team krijgen hiervoor de ruimte om de dagdagelijkse werking van de Psychologencommissie
autonoom in praktijk te brengen. Zij nemen deel aan de bijeenkomsten van het Bureau om bepaalde taken toe te lichten. Ook
tijdens de plenaire vergaderingen schetsen zij de vooruitgang
van de projecten waaraan zij meewerken. Eind 2016 telde het
personeel 8 medewerkers.
•
•
•
•
•
•
•
•

Edward Van Rossen, directeur, psycholoog
Maryse Stoz, directie-assistente
Lorena Chiriboga, administratief medewerker
Evelyne Vereecke, medewerker communicatie en project,
psycholoog
Emily Vranken, medewerker deontologie, psycholoog
Marie-Caroline de Mûelenaere, medewerker deontologie,
psycholoog
Letitia Dumont, griffier van de Franstalige kamer van de
Tuchtraad
Vincent Noelmans, griffier van de Nederlandstalige kamer
van de Tuchtraad

Leden Franstalige Kamer Tuchtraad
Effectief lid

Eveline Ego

Effectief lid

Claudine Sohie

Effectief lid

Genevieve Cool

Plaatsvervangend lid

Lucien Lemal

Plaatsvervangend lid

Marc Malempre

Plaatsvervangend lid

André-Marie Allard

Leden Franstalige Kamer Raad van Beroep
Effectief lid

Christian Mormont

Effectief lid

Marie-Christine Jacques

Effectief lid

Pierre Nederlandt

Plaatsvervangend lid

Anne Massa

Plaatsvervangend lid

Etienne Vermeiren

Plaatsvervangend lid

Helen Casteleyn

HET IS IN HET BELANG VAN
DE BEROEPSGROEP DAT EEN
ZEKERE GRAAD AAN ZELFREGULATIE BEHOUDEN BLIJFT.
VIA DE UITBOUW VAN EEN ORDE
VAN PSYCHOLOGEN KUNNEN
WE ONZE AUTONOMIE EN
VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN
NOG BETER GAAN OMKADEREN.
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