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• ziet toe op een ethisch correcte invulling van de discipline 
via een tuchtraad.

• geeft toelichtingen bij de deontologische code en 
aanverwante regelgeving voor psychologen.

• is een volwaardige gesprekspartner voor overheden en 
belangengroepen, maar enkel omtrent zaken die verband 
houden met de titel of de deontologie van psychologen.

• wil inzetten op een betere sensibilisering van het brede 
publiek over de deskundigheid en hoge ethische normen 
van erkende psychologen. 

EVOLUTIE NAAR EEN ORDE VAN PSYCHOLOGEN
De Psychologencommissie zal in de toekomst evolueren naar een 
Orde van Psychologen. Wij brengen de erkende psychologen op 
de hoogte van de stappen in deze evolutie via e-mail, Twitter® of 
Facebook®. Volg ons dus zeker via de sociale media!

VERSCHIL MET DE ERKENDE BEROEPSVERENIGINGEN
Naast de Psychologencommissie als federale overheidsinstantie 
bestaan er ook nog beroepsverenigingen voor psychologen. Dit 
zijn geen overheidsinstellingen, maar vzw’s met een andere, 
complementaire missie en een uitgebreider takenpakket. 

Zij verdedigen de belangen van psychologen en bieden 
allerlei dienstverlening aan, zoals navormingen, kortingen op 
tijdschriften en voordelige verzekeringen. In tegenstelling tot 
de titelerkenning is een lidmaatschap bij een beroepsvereniging 
niet wettelijk verplicht, maar wel aangeraden.

Er zijn momenteel drie erkende beroepsverenigingen: de 
Belgische Federatie van Psychologen – Fédération Belge des 
Psychologues (BFP-FBP), de Association des Psychologues 
Practiciens d’Orientation Psychanalytique (APPPsy) en de Union 
Professionnelle des Psychologues (UPPSY). Zij werden erkend  
door de minister van Middenstand als ‘nationale beroeps-
vereniging voor psychologen’ waardoor hun afgevaardigden 
mogen zetelen in de plenaire vergadering van de 
Psychologencommissie. 

WAT MET DE ERKENNING VAN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE?
Deze folder werd opgesteld vóór de publicatie van de praktische 
modaliteiten inzake de wijziging van de wet op de geestelijke 
gezondheidszorgberoepen (10-07-2016). Deze wet regelt de 
uitoefening van de klinische psychologie en de psychotherapie. 
Houd er rekening mee dat het nog even kan duren vooraleer de 
nodige maatregelen getroffen zijn om een erkenning als klinisch 
psycholoog aan te vragen. Bovendien valt deze erkenning 
niet onder de bevoegdheid van de Psychologencommissie. De 
aanvragen hiervoor zullen immers geregeld worden door een 
nieuwe instantie op gemeenschapsniveau. 

Wil je aan de slag als klinisch psycholoog? Weet dan dat je ook 
in dat geval een erkenningsaanvraag moet indienen om de 
algemene titel van ‘psycholoog’ te gebruiken. Het is immers via 
deze algemene titelerkenning dat de link wordt gelegd met de 
deontologische code voor psychologen. 

Wens je meer informatie omtrent de nieuwe wetgeving voor 
klinisch psychologen? Dan raden we je voorlopig aan om hiervoor 
jouw alumnivereniging of beroepsvereniging aan te spreken. Ook 
de FOD Volksgezondheid heeft op haar website een FAQ-pagina 
over de geestelijke gezondheidszorgberoepen.

WAT DOET DE PSYCHOLOGENCOMMISSIE?
De Psychologencommissie is een federale overheidsinstantie 
met als belangrijkste missie de bescherming van de cliënten van 
psychologen. Dit doet ze door de kwaliteit van de diensten van 
erkende psychologen te bevorderen, wat het vertrouwen in de 
discipline versterkt. 
 

De Psychologencommissie geeft op de volgende manieren 
invulling aan haar missie. Zij:
• regulariseert het gebruik van de titel van psycholoog via 

een erkenningsprocedure. 
• houdt de officiële lijst van erkende psychologen in België  

bij en stelt deze online toegankelijk voor het brede publiek.

*Je kan bij ons terecht na afspraak.

Wetteksten:
• Wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van 

psycholoog (BS 31-05-1994)
• Wet van 21 december 2013 tot wijziging van de Wet van 

1993 (BS 04-02-2014)
• Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de 

voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog  
(BS 16-05-2014)
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Word erkend psycholoog!

Afgestudeerd als master  
in de psychologie? 

Psychologencommissie
MEER INFORMATIE

Wil je meer weten over de erkenning als psycholoog? 
Neem dan een kijkje op onze website www.compsy.be of 
contacteer ons via info@compsy.be of +32 2 503 29 39. Wij 
helpen je graag verder! *



HOE KAN IK DE ERKENNING VERKRIJGEN EN BEHOUDEN?
Een erkenningsaanvraag verloopt via de Psychologencommissie. 
Dit is de onafhankelijke federale overheidsinstantie bevoegd 
voor alle psychologen in België, ongeacht hun statuut of 
beroepscontext. 

Ben je houder van een Belgisch masterdiploma in de psychologie? 
Dan is de procedure voor een erkenningsaanvraag heel 
eenvoudig. Op www.compsy.be/erkenning kan je je aanvraag 
online indienen. Je hoeft alleen enkele persoonsgegevens in 
te vullen, jouw identiteitskaart en diploma op te laden en een 
jaarlijkse erkenningsbijdrage te betalen. Pas afgestudeerden die 
nog geen officieel diploma ontvingen, kunnen een attest van de 
universiteit gebruiken. 

Je kan alle erkenningsvoorwaarden nalezen op  
www.compsy.be/erkenningscriteria. 

JAARLIJKSE HERNIEUWING
Een erkenning loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
Wil je de titel van psycholoog na een eerste aanvraag blijven 
gebruiken? Weet dan dat je jouw erkenning per kalenderjaar 
dient te hernieuwen. Je wordt hiertoe jaarlijks uitgenodigd. Ga 
hier tijdig op in want na de officiële hernieuwingsperiode komen 
er extra kosten bij.

9 REDENEN OM JE TE LATEN ERKENNEN
Naast de wettelijke verplichting houdt de erkenning ook heel wat 
voordelen in voor jou als toekomstig psycholoog. 

Dankzij jouw erkenning:
• vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt,
• verkrijg je btw-vrijstelling voor klinische en 

psychopedagogische dienstverlening,
• maken je cliënten meer kans op terugbetaling door een 

ziekenfonds (in het kader van de aanvullende verzekering),
• ben je zichtbaar vakbekwaam,
• benadruk je jouw ethisch zelfbewustzijn,
• boezem je vertrouwen in bij cliënten/patiënten en bij 

andere (zorg)professionals,
• draag je bij tot de geloofwaardigheid van onze discipline,
• word je toegelaten tot de betere zoekfuncties voor 

psychologen,
• kan je bij de Psychologencommissie terecht voor 

toelichtingen bij deontologische vragenstukken of bij 
relevante regelgeving. 
 
 

 

Net of binnenkort afgestudeerd als master in de psychologie? 
Dan wil je waarschijnlijk zo snel mogelijk aan de slag als psycho-
loog. Vergeet echter niet jouw erkenning als psycholoog eerst in 
orde te brengen. Zonder deze erkenning mag je je immers niet 
profileren als psycholoog, ook niet op de arbeidsmarkt.

WAT IS DE ERKENNING ALS PSYCHOLOOG?
Wist je dat in België de titel van psycholoog bij wet beschermd 
is? Je mag deze, en gelijkaardige titels, enkel gebruiken nadat je 
je hebt ingeschreven als erkend psycholoog bij de Psychologen- 
commissie. De erkenning als psycholoog maakt niet alleen duide-
lijk dat je houder bent van een geldig diploma in de psychologie, 
maar is bovenal gekoppeld aan de officiële plichtenleer of 
deontologische code voor psychologen. Via jouw erkenning laat 
je dus zien dat je een ethisch verantwoordelijke praktijkvoering 
nastreeft en bv. de ontwikkelingen in je vakgebied op de voet 
volgt.

Hierdoor fungeert de erkenning van psycholoog als een 
kwaliteitslabel dat bijdraagt tot de doorgedreven professionali-
sering van ons beroep. En dit bevordert uiteraard het vertrouwen 
in onze discipline.

Ondertussen zijn er al bijna 12 000 erkende psychologen! Door 
je bij deze groeiende groep aan te sluiten, kom je niet alleen je 
wettelijk plicht na, maar timmer je mee aan een zelfregulerende 
beroepsgroep die haar eigenheid en autonomie hoog in het 
vaandel draagt.

HOE ONDERSCHEID IK ME ALS ERKEND PSYCHOLOOG?
Als erkend psycholoog ontvang je enkele instrumenten om je 
vakbekwaamheid en ethisch zelfbewustzijn in de kijker te zetten.  

Zo krijg je:
• een uniek erkenningsnummer dat je kan vermelden op 

je CV, in jouw e-mailhandtekening of op psychologische 
verslagen, 

• een officieel certificaat als erkend psycholoog om bij 
je CV te voegen of een zichtbare plaats te geven op je 
toekomstige werkplaats, 

• een erkenningskaart om bij je te dragen en desgewenst 
voor te leggen, 

• een e-logo om op jouw website te gebruiken,
• een vermelding in de zoekfunctie van de 

Psychologencommissie waarmee jaarlijks bijna 44 000 
belanghebbenden (zoals patiënten, werkgevers en 
ziekenfondsen) nagaan of een psycholoog wel degelijk 
erkend is. ENKELE MISVERSTANDEN RECHTGEZET

De erkenning als psycholoog: 
• is niet vrijwillig, maar wettelijk verplicht.
• is niet hetzelfde als een lidmaatschap bij een 

beroepsvereniging.
• geldt niet alleen voor zelfstandigen, maar ook 

voor personen in loondienst, werkzoekenden of 
vrijwilligers.

• is niet alleen nodig voor de enkelvoudige titel van 
‘psycholoog’, maar ook voor samengestelde titels, 
zoals ‘klinisch psycholoog’ of ‘schoolpsycholoog’. 

• is vereist voor elke vorm van titelgebruik, mondeling 
én schriftelijk.

• moet, na een eerste aanvraag, aan het begin van elk 
jaar hernieuwd worden.

Jouw erkenning beklemtoont 
jouw professionele identiteit!

AANTAL ERKENDE PSYCHOLOGEN SINDS  
DE OPSTART VAN DE PSYCHOLOGENCOMMISSIE
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