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NEDERLANDSTALIGE ZETELENDE LEDEN

Onderzoek Proost Karin BFP-FBP Effectief x NL

Onderzoek Verhofstadt Lesley BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

Onderzoek Uzieblo Katarzyna BFP-FBP Effectief x NL

Onderzoek Van Hoof Elke BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

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

Arbeid & Organisatie Schouteten Jo BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

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

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

✓ School Plasschaert Lien BFP-FBP Effectief x NL

School Ryckaert Ilse BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

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

School Lietaert Leen BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

Klinisch Lowet Koen BFP-FBP Effectief x NL

Klinisch Hilderson Michaël BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

✓ Klinisch Van Daele Tom BFP-FBP Effectief x NL

Klinisch Delfosse Lynn BFP-FBP Plaatsvervangend x NL

FRANSTALIGE ZETELENDE LEDEN

Onderzoek Fouchet Philippe BFP-FBP Effectief x FR

Onderzoek Blavier Adélaïde BFP-FBP Plaatsvervangend x FR

✓ Onderzoek Rozenberg Alain APPPSY Effectief x FR

Onderzoek Widart Frédéric APPPSY Plaatsvervangend x FR

Onderzoek Ucros Claudia UPPSY Effectief FR

✓ Onderzoek Mathieu Bernard UPPSY Plaatsvervangend FR

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

✓ Arbeid & Organisatie Parisse Johan BFP-FBP Plaatsvervangend x FR

Arbeid & Organisatie BFP-FBP Effectief x FR

Arbeid & Organisatie Penxten Jerry BFP-FBP Plaatsvervangend x FR

✓ Arbeid & Organisatie Drory Diane APPPSY Effectief FR

Arbeid & Organisatie Robin Didier APPPSY Plaatsvervangend FR

✓ Arbeid & Organisatie Hanquet Chantal UPPSY Effectief FR

Arbeid & Organisatie Gontier Alain UPPSY Plaatsvervangend FR

Aanwezig-
heid

Sector Familienaam Voornaam
Beroeps-
vereniging

Mandaat Stem Taal

Aanwezigheid Functie Familienaam Voornaam Taal

✓ Voorzitster Henry Catherine FR

Plaatsvervangend voorzitter Allaert Alexander NL

Leden van de Plenaire Zitting

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

School Cassiers Marie-Claude BFP-FBP Plaatsvervangend x FR

School Lenzen Brigitte APPPSY Effectief x FR

School Rauïs Françoise APPPSY Plaatsvervangend x FR

School Defossez Philippe UPPSY Effectief FR

School Declercq Violaine UPPSY Plaatsvervangend FR

✓ Klinisch Chauvier Pauline BFP-FBP Effectief x FR

Klinisch Vassart Quentin BFP-FBP Plaatsvervangend x FR

Klinisch Haot Patrick BFP-FBP Effectief x FR

Klinisch Gerard Emilie BFP-FBP Plaatsvervangend x FR

✓ Klinisch Nadeau Chloë BFP-FBP Plaatsvervangend FR

Klinisch De Keuleneer Alain APPPSY Effectief FR

Klinisch Florence Jean APPPSY Plaatsvervangend FR

Klinisch Kestemont Paul UPPSY Effectief FR

✓ Klinisch Vermeylen Martine UPPSY Plaatsvervangend FR

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

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

Aanwezigheid Functie Familienaam Voornaam Psycholoog Taal

✓ Directeur Laloo Julie x FR

Het personeel

*Bie Van Lishout werd door de plenaire vergadering verkozen tot schatbewaarder. Zij wordt verder in dit verslag ‘schatbewaarster’ 
genoemd.

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

Genodigden voor een enkel punt op de agenda

Oya Akdogan (FR): administratief medewerker
Silke Huysmans (NL): administratief medewerker
Charlotte Verbeke (NL): studiedienst medewerker
Loes Salomez (NL): studiedienst medewerker
Jonathan Dujardin (FR):  communicatie medewerker
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1. Opening van de vergadering

2. Verslag van de vergadering van 21/06/2019 : opmerkingen en goedkeuringen

3. Registratie: stand van zaken

4. Aanvragen tot inschrijving op de lijst & op te volgen dossiers + samenstelling werkgroep

5. Visum en erkenning van klinisch psychologen

6. Finance: diversifiëring van het bedrag voor de inschrijving op de lijst van psychologen

7. Studiedienst: gerealiseerde en geplande bijdragen

8. Database: gerealiseerde updates en toekomstige aanpassingen

9. Onderzoeksprojecten: stand van zaken

10. Brief van 5 augustus van VVKP geadresseerd aan de Psychologencommissie

11. Varia

12. Agendavoorstel voor de plenaire vergadering van december 2019

13. Einde van de vergadering
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1.  Opening van de vergadering 

Quorum bereikt op basis van aanwezigheden.

De Directrice nodigt alle aanwezigen uit om de data van de volgende plenaire vergaderingen te 
noteren. Die gaan door op volgende vrijdagen:

13 december 2019
13 maart 2020
5 juni 2020
11 september 2020
11 december 2020

Ze bevestigt ook dat het mandaat van de leden van de Plenaire Zitting zal aflopen na de plenaire 
vergadering van september 2020. Zoals de zaken er nu voor staan, en ondanks ons voorstel tot 
wetswijziging, zal de Plenaire Zitting verder bestaan uit leden van de beroepsorganisaties na de 
consultatie van de beroepsorganisaties door de voogdijminister.

2. Verslag van de vergadering van 20/06/2019 : opmerkingen en goedkeuringen

Tom Van Daele overloopt de vier opmerkingen die Koen Lowet per e-mail had doorgegeven.

De eerste opmerking gaat over het budget in de tweede alinea van pagina 2. Volgens Koen Lowet 
dient opgemerkt te worden dat de hoge ereloonkosten niet het rechtstreekse gevolg zijn van de 
nieuwe wettelijke verplichtingen van de Commissie, maar wel van de uitvoering van de tweede 
audit, van de ad interim crisisdirectie (die een ereloon ontving) en van de vergoeding (ereloon) van 
de huidige Directrice. 

Aanvullend verduidelijkt boekhoudster Liesbet Vandermeiren dat in deze kostenpost niet enkel de 
erelonen van de Directrice en van de Voorzitster begrepen zitten, maar ook deze van de advocaten 
en experts.

De tweede opmerking heeft betrekking op de eerste alinea van pagina 3. Koen Lowet wil graag een 
bevestiging van het feit dat het aantal personen (600) die een fysieke kopie van de documenten 
hebben gevraagd, betrekking heeft op alle psychologen (14.000) die ingeschreven zijn op de lijst 
van de Commissie. Dit wordt bevestigd.

In zijn derde opmerking wijst Koen Lowet erop dat er bij het inschatten van nieuwe financiële 
inkomsten niet zomaar mag van uitgegaan worden dat het aantal ingeschreven psychologen verder 
zal toenemen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat nogal wat klinisch psychologen in de nabije toekomst 
het nut niet meer inzien van ingeschreven te zijn bij de Commissie om hun visum en erkenning te 
verkrijgen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de inkomsten dalen.
Een lid van de directie bevestigt dat in het budget effectief rekening werd gehouden met een 
vertraagde toename van het aantal ingeschreven psychologen. Vanaf 2020 voorziet de groeicurve 
namelijk nog slechts 500 nieuwe inschrijvingen per jaar. 

De vierde en laatste opmerking gaat over de voorlaatste alinea van het verslag. Daarin staat dat 
parallel met een systeem voor continue vorming een accreditatiesysteem moet worden uitgewerkt 
voor de erkende opleidingsinstellingen. Koen Lowet vraagt of de Commissie de intentie heeft om de 

5.
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organisatie van dat accreditatiesysteem op zich te nemen. 

Nadat alle opmerkingen van Koen Lowet werden beantwoord, wordt het verslag van de plenaire 
vergadering van 21 juni zonder wijzigingen goedgekeurd. 

3. Registratie: Stand van zaken

Oya Akdogan, personeelslid, geeft aan dat we ten opzichte van september vorig jaar 890 bijkomende 
inschrijvingen hebben geregistreerd, waardoor het totale aantal inschrijvingen vandaag op 13.646 
staat. Sinds juni 2019 kwamen er 418 nieuwe aanvragen bij.

De Directrice wijst erop dat de leden van de Plenaire Zitting ingeschreven moeten zijn op de lijst 
van de Commissie voor de volledige duur van hun mandaat. Momenteel hebben drie leden hun 
inschrijving voor 2019 nog niet hernieuwd. Bovendien hebben we het systeem van retroactiviteit 
afgeschaft. Dat betekent dat een psycholoog voortaan pas ingeschreven is vanaf de datum van 
betaling (vroeger was dat ‘retroactief’ voor het volledige jaar). De leden van de Plenaire Zitting 
vragen om een brief te sturen naar deze drie leden waarin de situatie wordt uitgelegd en ze 
uitdrukkelijk verzocht worden om hun inschrijving in orde te brengen.

4. Inschrijvingsaanvragen: op te volgen dossiers en samenstelling van de groep 

De Plenaire Zitting, vertegenwoordigd door de werkgroep gespecialiseerd in de 
inschrijvingsaanvragen, moet een beslissing nemen over 17 aanvragen die niet werden goedgekeurd 
door het team van de Commissie (op basis van het uitvoerend mandaat dat deze laatste hiervoor 
gekregen heeft van de Plenaire Zitting). De werkgroep overloopt deze aanvragen en brengt voor 
elke aanvraag een advies uit. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. Deze tabel bundelt 
de beslissingen genomen door de Plenaire Zitting. De gedetailleerde lijst van alle dossiers werd 
vooraf uitgedeeld aan de leden van de Plenaire Zitting. Aangezien het om vertrouwelijke informatie 
gaat, wordt deze in dit verslag niet vrijgegeven.
 

Raadpleeg onze website voor meer informatie over de inschrijvingscriteria en de 
inschrijvingsprocedure. 

De personen van wie de aanvraag werd afgewezen, zullen een gedetailleerde toelichting ontvangen 
van de mogelijke acties die zij kunnen ondernemen om een nieuwe beoordeling te bekomen van 

Totaal aantal aanvragen
Goedgekeurd Afgewezen17

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

opgenomen in de wet van 8 november 1993
1 1 0

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

4 4 0

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

1 1 0

•	 Andere dossiers 11 0 11

https://www.compsy.be/inschrijvingscriteria
https://www.compsy.be/inschrijvingscriteria
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hun aanvraag tot inschrijving op de lijst van psychologen. Bij de aanvulling van hun dossier dienen 
de kandidaten bewijzen voor te leggen van hun gevolgde opleiding en/of hun beroepspraktijk. Na 
de beoordeling van deze bewijzen zullen de werkgroep en de Plenaire Zitting een nieuwe beslissing 
nemen over de aanvraag. 
Meer informatie hierover op onze website.

De elf afgewezen dossiers vallen niet binnen de categorieën die door de wet worden voorzien. 
Tussen deze elf dossiers, zitten vijf personen die hun diploma in België hebben gehaald, met name 
in gezinswetenschappen, seksuologie en psychopedagogie. Zij zullen een negatief advies krijgen 
met de vraag om hun dossier aan te vullen. De Commissie moet het wettelijk kader respecteren en 
mag er geen eigen interpretatie aan geven. De titel van het diploma moet exact zijn, anders heeft 
de Commissie niet het recht om de titel toe te kennen.

De werkgroep met betrekking tot de aanvragen tot inschrijving werd opgericht tijdens de plenaire 
vergadering van maart 2018. Emilie Gérard, Adélaïde Blavier en Tom Van Daele sloten aan bij het 
team en bereidden de analyse voor van de aanvraagdossiers tot inschrijving op de lijst. Het resultaat 
van hun voorbereiding wordt voorgelegd aan de Plenaire Zitting die de finale beslissing neemt. In 
juli 2019 gaf Emilie Gérard aan niet langer te kunnen zetelen in de Plenaire Zitting. Chloé Nadeau 
stelt voor om zich aan te sluiten bij de groep.

De Directrice doet nog een oproep naar kandidaten voor de werkgroep ‘aanvragen tot inschrijving 
op de lijst’ en legt de nieuwe samenstelling ter goedkeuring voor aan de Plenaire Zitting. De nieuwe 
samenstelling van de werkgroep wordt goedgekeurd.

5. Visum en erkenning als klinische psycholoog

A. Erkenning van de uitoefening van de klinische psychologie

Ofwel moet de aanvrager een diploma hebben waarop de titel ‘master in klinische psychologie’ 

https://www.compsy.be/herziening-beroep-bij-weigering-van-aanvraag
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expliciet staat vermeld, ofwel een master in psychologie met daarbij een document waarop het 
aantal ETCS-studiepunten klinische psychologie staat aangegeven.

Voor alle psychologen gelden momenteel de overgangsmaatregelen.

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

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

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

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

Het is belangrijk dat we in de toekomst het onderscheid blijven maken tussen de erkenning als 
klinisch psycholoog en de inschrijving op de lijst van de Commissie.
Om verwarring in benamingen te vermijden, spreken wij bij de Psychologencommissie van een 
inschrijving op de lijst en niet langer van een erkenning. 

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

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

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

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

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

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

Waarom is dit een probleem?
• Weigering om de wet van 8 november 1993 en de noodzaak van de titel van psycholoog voor de 

beroepsuitoefening te erkennen.
• Potentiële waardevermindering van de titel van psycholoog. 
• Opduiken van niet geregistreerde klinisch psychologen bij de Commissie: opkomst van 

titelmisbruik.
• Gevaar voor patiënten/cliënten van personen die niet ingeschreven zijn bij de Commissie en die 

onze deontologische code niet respecteren. 
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• Bestaan van een vaag kader voor de psychologen met een toename van de stappen die psychologen 
moeten zetten en van de goedkeuringscomités, maar evenzeer voor het grote publiek.  

• Toekomstige stagemeesters binnen het domein van de klinische psychologie moeten niet 
verplicht ingeschreven zijn bij de Commissie. Dat betekent dat jonge stagiairs – toekomstige 
klinische psychologen – mogelijk het deontologische aspect niet meekrijgen bij hun eerste 
stappen in de praktijk. 

• Arbeids- en organisatiepsychologen zullen mogelijk geen toegang hebben tot het 
patiëntendossier in het kader van burn-outs, in tegenstelling tot klinisch psychologen.

 
Acties ondernomen door de Commissie
• Interpellaties van het kabinet-De Block en van ons voogdijkabinet om een stand van zaken te 

krijgen.
• Brieven verstuurd naar betrokken personen om ze uit te nodigen om hun situatie in orde te 

brengen.

Huidige situatie
Op 19/09/2019 waren 112 personen die het visum van klinisch psychologen hebben ontvangen 
van de FOD Volksgezondheid niet ingeschreven bij de Psychologencommissie. Ter herinnering: 
personen die niet ingeschreven zijn op de lijst van de Commissie kunnen de titel van (klinisch) 
psycholoog niet dragen.

Het kabinet FOD Volksgezondheid werd mogelijk beïnvloed door bepaalde organisaties van klinisch 
psychologen die een orde van klinisch psychologen vragen.
A. Rozenberg stelt voor om contact op te nemen met de verschillende partijvoorzitters om de situatie 
uit te leggen en te lobbyen voor het vrijwaren van de toekomst van de Psychologencommissie.

Volgens de juristen van het kabinet-De Block is er geen sprake van titelmisbruik aangezien het om 
een erkenning gaat van de uitoefening van een beroep. De vraag die hier gesteld moet worden is of 
een beroep uitgeoefend kan worden zonder de overeenkomstige titel te hebben?

In de voorbereidende teksten van de wet van 1993 stond al dat een scheiding tussen de titel en de 
uitoefening niet houdbaar was. Nochtans is de Plenaire Zitting er zeker van dat het kabinet het 
wettelijk kader vooraf in detail zal hebben doorgenomen vooraleer actie te ondernemen. 

De Plenaire Zitting werpt de discussie op over de covoogdij en de relevantie van gebonden te zijn aan 
zowel het ministerie van Middenstand als aan het ministerie van Volksgezondheid. Alle aanwezige 
psychologen lijken het erover dat een covoogdij tot eindeloze discussies zou kunnen leiden, waarbij 
de kabinetten tot in het oneindige de hete aardappel aan elkaar zouden kunnen doorgeven. Dat 
zou het nemen van beslissingen over een bepaald onderwerp alleen maar complexer maken. 
Martine Vermeylen verwacht van de beroepsverenigingen dat ze het belang van een ‘eengemaakte 
beroepsgroep’ terugkoppelen naar hun leden. 

6. Finance: diversifiëring van het bedrag voor inschrijving op de lijst van psychologen

Voorstelling van de verschillende scenario’s
1. Pas afgestudeerd
Wat? Verlaagd tarief en toekenning van de titel.
Wanneer? Het jaar waarin het diploma wordt behaald en het jaar daarna. 
Hoe? Automatische toekenning door de database op basis van het jaar waarin het diploma wordt 
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behaald. 

2. Meer dan 65 jaar
Wat? Verlaagd tarief en toekenning van de titel.
Wanneer? Vanaf de leeftijd van 65 jaar en de jaren daarna.
Hoe? Automatische toekenning door de database op basis van het geboortejaar van de psycholoog.

3. Hernieuwing na career break
Wat? Normaal tarief zonder administratiekosten en toekenning van de titel.
Wanneer? Als de psycholoog ons op de hoogte heeft gebracht dat hij zijn carrière zal onderbreken 
en daarna zijn inschrijving op de lijst wil hernieuwen, passen we het normale tarief toe zonder de 
administratieve kost van 15 EUR voor een laattijdige hernieuwing.
Hoe? Manuele toekenning door een medewerker op basis van een specifieke aanvraag.

Het budget dat nodig is om dit systeem te implementeren, wordt voorgesteld op de Plenaire Zitting.
De Plenaire Zitting vraagt zich af of er nog andere categorieën in aanmerking moeten komen voor 
een aangepaste tarifering.
De leden van de Plenaire Zitting zijn het erover eens dat een dergelijk systeem van diversifiëring 
niet geïmplementeerd moet worden als het bedrag van de inschrijving op de lijst niet wijzigt. De 
Commissie heeft namelijk niet de middelen om dit systeem te financieren.

7.  Studiedienst: gerealiseerde en geplande bijdragen

Publicaties van de studiedienst
Charlotte Verbeke, lid van de studiedienst, legt uit welke publicaties met de hulp van de studiedienst 
gerealiseerd werden. 
De eerste publicatie heeft betrekking op de psycholoog die verschillende activiteiten wil combineren. 
Deze tekst bevat de regels op dit vlak, de elementen waar rekening mee gehouden moet worden en 
de belangrijke deontologische verplichtingen. Deze publicatie is beschikbaar op de website van de 
Commissie.
Ook aan het beroepsgeheim en bepaalde uitzonderingen op het beroepsgeheim werden een aantal 
publicaties gewijd. Ten eerste een tekst over het overleg en het delen van informatie in het kader 
van een samenwerking over een cliënt/patiënt. 
Daarnaast werd een tekst gepubliceerd met betrekking tot artikel 33§1 van de gecoördineerde wet 
van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Dit artikel heeft 
betrekking op het delen van informatie onder beoefenaars van een gezondheidszorgberoep en 
creëert een kader voor de uitwisseling van gegevens. Het gaat hier over een wettelijke uitzondering 
op het beroepsgeheim. 
De Franse versie van het boek “Recueil de textes normatifs” is een ander project dat samen met de 
studiedienst werd gerealiseerd. Dit boek verzamelt de wetteksten en juridische teksten die relevant 
zijn voor de psycholoog. 
De Directrice geeft aan dat alle ingeschreven psychologen de elektronische versie in het Frans 
van dit boek kunnen raadplegen in hun persoonlijk profiel. Ten laatste in maart 2020 zou ook de 
Nederlandstalige versie beschikbaar moeten zijn voor de ingeschreven psychologen.
Op het vlak van GDPR vinden de psychologen in hun persoonlijk profiel voortaan een actieplan met 
10 punten om zich in regel te stellen met deze wetgeving. Een aantal basisconcepten worden er ook 
uitgelicht. 
De studiedienst heeft de tekst met betrekking tot de verschillen tussen het visum, de erkenning en 
de inschrijving gereviseerd. De verschillende gebruikte termen zorgden namelijk voor verwarring 
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bij onze collega’s. Daarom hebben we geprobeerd om voor verduidelijking te zorgen.
Tot slot wordt de tekst over de therapeutische uitzondering (wet betreffende de patiëntenrechten) 
momenteel afgerond. Het gaat over een bijzondere situatie waarin een psycholoog beslist om 
bepaalde informatie niet te communiceren aan de patiënt, omdat het delen van deze informatie 
schadelijk zou kunnen zijn voor de patiënt.

Teksten in voorbereiding
Loes Salomez, lid van de studiedienst, legt uit aan welke teksten de studiedienst momenteel werkt. 
Een nieuwe publicatie van de rechtspraak wordt momenteel voorbereid in het Nederlands en in het 
Frans. Aangezien de Commissie tal van vragen kreeg en blijft krijgen over het beroepsgeheim en 
de discretieplicht bij het overlijden van een patiënt of in het kader van een gerechtelijke expertise, 
was een diepgaandere denkoefening nodig. Zoals reeds aangegeven door de Directrice zal de 
studiedienst ook een Nederlandse versie uitgeven van de verzameling juridische en normatieve 
teksten (Recueil des textes juridiques et normatifs). De studiedienst werkt ook aan een pagina 
bestemd voor de cliënten waarop de financiële aspecten aan bod komen, met name de terugbetaling, 
het betalingsbewijs afgeleverd door de psycholoog, enz. Tot slot zal de informatie met betrekking 
tot het patiëntendossier met meer precisie worden uitgelegd.

Nota’s voor intern gebruik
Eind 2018 heeft de Commissie een document gestuurd naar de tuchtorganen met betrekking tot 
de transparantie ten opzichte van derden over de openbaarheid van de samenkomsten van de 
tuchtrechtelijke instanties.
De algemene beleidsnota met betrekking tot de publicatie van de tuchtrechtspraak wordt momenteel 
afgerond.

8. Database

Jonathan Dujardin legt de laatste aanpassingen uit die de Commissie heeft doorgevoerd om de 
werking te verbeteren en de psychologen meer mogelijkheden te geven. Hij informeert de Plenaire 
Zitting bovendien over de verwachte wijzigingen en geplande verbeteringen.

Verbeteringen
In augustus 2019 heeft de Commissie een nieuwsbrief gestuurd waarin stond dat fysieke 
documenten via een nieuw systeem besteld konden worden. De Commissie heeft 600 betalingen van 
bestellingen in afwachting kunnen verwerken. Via het profiel van de psycholoog is het inderdaad 
mogelijk om documenten op te vragen en er online voor te betalen bij de inschrijving op de lijst of 
de hernieuwing van de inschrijving en/of op elk ander moment. 
Een bibliotheek werd opgezet waarin publicaties als het GPDR-stappenplan, de rechtspraak 
en de verzameling juridische en normatieve teksten zijn opgenomen. Al deze documenten zijn 
beschikbaar via het persoonlijk profiel van de ingeschreven psychologen. Ze kunnen ook allemaal 
gedownload worden. 
De Commissie heeft de database een eerste keer ‘opgekuist’. Zo’n 2000 oude profielen kregen de 
status ‘Deleted’ of ‘Incomplete’. 

Geplande verbeteringen
De Commissie heeft gevolg gegeven aan de vragen van bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen 
en andere instellingen om de hernieuwingen van de inschrijvingen te kunnen groeperen. Via 
de portal voor de werkgevers kan een werkgever bijgevolg een profiel aanmaken met zijn 
ondernemingsnummer en zijn werkgeversprofiel linken met de psychologen die hij tewerkstelt. 
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Op die manier kan de werkgever alle inschrijvingen in één keer hernieuwen en tegelijk de 
betalingsbewijzen en de overeenkomstige certificaten bekomen. 

De Plenaire Zitting vraagt zich af hoe dit systeem werkt in volgende situatie: de psycholoog is in 
dienst bij een werkgever die zijn inschrijving betaalt. Daarnaast is deze psycholoog ook zelfstandige 
in bijberoep. Krijgt hij dan twee betalingsbewijzen? Jonathan Dujardin bevestigt dat slechts één 
betaling zal worden gedaan, namelijk door de werkgever of door de psycholoog in kwestie. Er zal 
dus maar één betalingsbewijs worden uitgegeven. In het geval de werkgever de betaling uitvoert, 
zal de psycholoog in zijn profiel enkel zien dat zijn werkgever de betaling heeft gedaan. 

Tot dusver werd het ondernemingsnummer niet opgenomen in het profiel van zelfstandige 
psychologen en moest het manueel op de factuur worden toegevoegd. De indicatie van het statuut 
is ook intéressant voor onze statistieken. Het plan is dus om het ondernemingsnummer op te nemen 
in de profielen.

De Voorzitster feliciteert het team met de uitvoering van deze omvangrijke opdracht. Jonathan 
Dujardin bevestigt dat de nieuwe database ervoor zal zorgen dat het administratieve team zich kan 
concentreren op andere taken. Ook andere projecten zijn lopende, maar die zullen pas voorgesteld 
worden nadat ze concreet werden ingevuld.

9. Onderzoeksprojecten: stand van zaken

Jantine Spilt, lid van het onderzoeksproject, presenteert ons de situatie.

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

Doelstellingen 
Erkenning van totale beroepsgroep 
• Diversiteit in scholing 
• Diversiteit in sectoren en taken 

Ondersteuning verbeteren 
• Aansluiting opleiding - werkveld 
• Beroepsmatige omkadering 

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

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

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

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

Verdere datacleaning, o.a. 
• Nakijken op inclusiecriteria 
• Nakijken op dubbele cases (Bv. heeft wie onvolledig ingevuld heeft, ook eens volledig ingevuld?)
• Correcties via open velden (Bv. personen die zich niet herkenden in de opgegeven 

afstudeerrichtingen, maar daar wel onder vallen op basis van hun toelichting in het open veld)
• Nakijken op ongewone gegevens (Bv. onmogelijke geboorte- of afstudeerjaren)

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

Planning 
Zomer 
• Afwerking focusgroepen 
• Afwerking datacleaning 
• Analyses 
• Opstart deelproject rond zorgvraag 

Najaar 
• Rapport: 

 – Verspreiding via website 
 – Publicatie in vaktijdschrift(en) 

• Evenement i.s.m. Psychologencommissie 

10. Brief van 5 augustus van VVKP gericht aan de Psychologencommissie

Een kopie van de brief van de VVKP wordt uitgedeeld aan de leden van de Plenaire Zitting. Het Bureau 
heeft voorgesteld om de vertegenwoordigers van de VVKP te ontvangen voor een samenkomst van 
het Bureau. 

Tom Van Daele vraagt zich af naar welke eerdere brief van de UPPCF de VVKP verwijst in hun brief. 
Johan Parisse betreurt het feit dat hij als lid van de raad van bestuur van de Federatie niet door de 
VVKP op de hoogte werd gebracht voor de brief werd verstuurd. Hij geeft aan dat de APTO zich noch 
in de inhoud noch in het initiatief kan vinden.
Chantal Hanquet drukt haar verbazing uit en is diep geschokt door de inhoud van de brief. Volgens 
haar is het een belediging voor de Commissie en voor Julie Laloo. 
Martine Vermeylen deelt de mening van Chantal Hanquet. Ze vindt de brief bovendien hoogst 
onaangenaam omdat dit een zeer slecht beeld geeft van onze verenigingen. Aangezien de UPPCF 
betrokken wordt in deze brief vraagt ze zich af waarom beide verenigingen niet tegelijk ontvangen 
kunnen worden op het Bureau?
Pauline Chauvier legt uit dat er wel degelijk een schriftelijk antwoord werd gestuurd op de laatste 
brief van de UPPCF. Bovendien werden de Directrice en Jean-Marc Hausman uitgenodigd op een RvB 
van de UPPCF. Dat heeft hen de kans geboden om de opdrachten en de werking van de Commissie 
voor te stellen en toelichting te geven bij een aantal punten.
Alle verenigingen die erkend worden door het voogdijkabinet, inclusief de verenigingen op wie dit 
punt betrekking heeft, vaardigen leden af naar de Plenaire Zitting. Ze worden bijgevolg uitgenodigd 
om aanwezig te zijn tijdens de plenaire vergaderingen en de ronde tafels. De Directrice vraagt zich 
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af hoeveel keer de hand nog moet gereikt worden om samen aan de toekomst te bouwen.
Tom Van Daele merkt op dat de VVKP geen invloed heeft op de minister om de verhoging van de 
inschrijvingsbijdrage te blokkeren. Het sturen van dergelijke brieven doet echter ook weinig goeds.
Johan Parisse merkt op dat het duidelijk om een machtsspel gaat. Bij veranderingen en evoluties 
zijn er altijd wat spanningen. Maar over het algemeen toont de ene partij altijd respect voor het 
terrein van de andere. Een van de problemen is hier dat het niet duidelijk is wat het terrein van elke 
partij is. 
De Voorzitster vindt dat de terreinen duidelijk gedefinieerd moeten worden en dat de zaken 
duidelijk gesteld moeten worden tijdens een vergadering. Elk zijn opdracht, elk zijn functie. Het 
feit dat de Psychologencommissie als orgaan bestaat, is een meerwaarde aangezien ze het beroep 
van psycholoog erkent en tuchtorganen creëert. Dat is geen onderdeel van de opdracht van de 
beroepsorganisaties. 

In het geval een beslissing over de bijdrage voor de inschrijving op de lijst mocht uitblijven, stelt de 
Directrice voor om 15 november van 13u tot 16u vrij te houden voor een buitengewone vergadering 
om te bespreken hoe het in dat geval verder kan vanaf januari 2020.

11. Varia

Alain Rozenberg en Christine Laermans hebben een kopie opgevraagd van het contract van de 
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en beheerders. Deze kopie werd op 8 
oktober 2019 bezorgd aan alle leden van de Plenaire Zitting.

12. Voorstellen voor de agenda van de plenaire van december 2019

Nihil.

13. Einde van de vergadering

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