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CODE 

VLAAMSE VERENIGING VOOR CLIËNTGERICHTE-EXPERIËNTIËLE PSYCHOTHERAPIE EN COUNSELING 
VZW 

ALGEMENE PRINCIPES 

Art. 1. Deze Code is van toepassing op en bindend voor alle leden van de VVCEPC, zowel de 
werkende leden als de toegetreden (‘belangstellende’) leden. 

Onderhavige Code doet op geen enkele wijze afbreuk aan eventuele andere deontologische 
verplichtingen en/of codes waaraan een lid onderworpen is conform zijn of haar 
beroep(stitel) of lidmaatschap van andere (beroeps)verenigingen, zoals o.a. de plichtenleer 
van de psycholoog of de code van medische deontologie.  

In deze Code verwijst de term ‘lid’ of ‘leden’ naar alle lidmaatschapsstatuten, zoals bepaald 
in artikel 6 van de Statuten van VVCEPC en zowel naar mannelijke als vrouwelijke leden. 

Art. 2. Het doel van deze Code is de waardigheid en de integriteit van de uitoefening van de 
psychotherapie te bewaken en de kwaliteit van de door (aspirant-(supervisoren) 
psychotherapeuten en (aspirant-(supervisoren) counselors gepresteerde diensten te 
waarborgen. De Code behelst de basisbeginselen en gedragsregels die ieder lid in het belang 
van het individu en de maatschappij eerbiedigt en als leidraad neemt bij de uitoefening van 
het beroep. 

Art. 3. De term ‘cliënt’ verwijst naar elke individuele persoon, groep van personen, organisatie 
of maatschappelijke groepering die door een lid van de VVCEPC beroepshalve wordt 
onderzocht, begeleid of behandeld.  

DE PLICHTEN VAN DE LEDEN 

Art. 4. Het lidmaatschap van VVCEPC en uitoefening van het resp. beroep van elke lid 
impliceert de eerbiediging van de menselijke persoon. Dit houdt in dat elk lid degene met 
wie hij professioneel in contact komt erkent als een zelfstandig en verantwoordelijk 
persoon, die recht heeft op een zo volledig mogelijke zelfrealisatie, rekening houdend met 
zijn verplichtingen tegenover anderen. 

Art. 5. Elk lid oefent het beroep uit volgens de op hem van toepassing zijnde deontologische 
voorschriften verbonden aan het uitgeoefende beroep en/of de titel van het betrokken lid, 
zoals desgevallend wettelijk of reglementair bekrachtigd. Het lid aanvaardt alleen opdrachten 
die niet in strijd zijn met die voorschriften en de huidige Code van VVCEPC. 

Art. 6. Het lid dat, uit hoofde van zijn staat of beroep, in het bezit is van geheimen die hem 
werden toevertrouwd, is gehouden tot het beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van 
het Strafwetboek.  
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Art. 7. Het lid kan op eigen verantwoordelijkheid vertrouwelijke gegevens waarover hij 
beschikt delen om de doeltreffendheid van zijn werk te optimaliseren. Hiertoe past hij de 
gebruikelijke cumulatieve regels betreffende het gedeelde geheim toe: voorafgaande 
inlichting en akkoord van de bewaarder van het geheim, uitsluitend in het belang van deze 
laatste, beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, uitsluitend met personen die aan het 
beroepsgeheim onderworpen zijn en die in het kader van eenzelfde opdracht handelen.  

Art. 8. Elk lid is ertoe gehouden om feiten of incidenten die aanleiding hebben gegeven tot 
een klacht en/of vervolging – zowel van burgerrechtelijke, strafrechtelijke, tuchtrechtelijke 
als administratieve aard – en die een weerslag kunnen hebben op de uitoefening van de 
professionele activiteit en/of het gebruik van een titel, proactief en zo als redelijkerwijze snel 
mogelijk te melden aan de voorzitter van het Bestuursorgaan van VVCEPC.  

Bovendien verbindt elk lid zich ertoe om elke maatregel of veroordeling, van welke aard dan 
ook, die hij of zij opgelegd krijgt door de daartoe bevoegde instanties, en die een weerslag 
kunnen hebben op de uitoefening van de professionele activiteit, proactief te melden aan de 
voorzitter van het Bestuursorgaan van VVCEPC. Dergelijke melding is in elk geval verplicht 
indien het lid tijdelijk, dan wel definitief, niet meer gerechtigd is het beroep en/of de titel van 
het betrokken lid, zoals desgevallend wettelijk of reglementair bekrachtigd, uit te oefenen 
resp. te dragen. 

RELATIES MET DE CLIËNT 

Art. 9. Wanneer de cliënt vragen heeft in verband met het verloop of de resultaten van zijn 
onderzoek, begeleiding of behandeling, dan geeft het lid die informatie op een begrijpelijke 
en waarheidsgetrouwe manier.  

Het lid gebruikt geen methoden die de cliënt kunnen schaden, die hem aantasten in zijn 
waardigheid of die verder in zijn privéleven doordringen dan nodig is voor het gestelde doel. 
Het lid eerbiedigt ieders persoonlijke autonomie en ieders recht om volgens zijn eigen 
overtuiging te leven. Hij zal daarbij nooit de specifieke professionele situatie gebruiken om te 
handelen uit eigenbelang of met bedoelingen die in strijd zijn met zijn verantwoordelijkheid 
voor de cliënt of die de grenzen van zijn professionele relatie overschrijden. 

Art. 10. Het lid neemt niemand tegen zijn wil in onderzoek, begeleiding of behandeling. Hij 
erkent het recht van de cliënt om in alle onafhankelijkheid op gelijk welk moment de 
samenwerking op te zeggen.  

(MAATSCHAPPELIJKE) VERANTWOORDELIJKHEID 

Art. 11. In de uitoefening van zijn beroep moet het lid zijn professionele deskundigheid op peil 
houden en verder ontwikkelen. Het lid heeft voor een kwaliteitsvolle uitoefening van zijn 
beroep de vereiste kennis en deskundigheid en de gepaste attitude.  

Art. 12. Het lid kan zijn professionele dienstverlening bekend maken op voorwaarde dat zij 
objectief wordt voorgesteld.  
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Art. 13. In zijn publicaties en lezingen zorgt het lid ervoor dat hij de mogelijkheden en de 
beperkingen van de toepassing van de psychotherapie of counseling juist weergeeft.  

RELATIES MET COLLEGA’S 

Art. 14. Het lid eerbiedigt de opvattingen en de praktijk van zijn vakgenoten in zoverre deze 
in overeenstemming zijn met deze Code. Dit sluit echter de mogelijkheid van gegronde kritiek 
niet uit. Hij onthoudt zich er van zijn vakgenoten in het openbaar te denigreren. Bij het 
uitoefenen van zijn professionele activiteiten neemt het lid een collegiale houding aan 
tegenover alle vakgenoten. 

Art. 15. Het lid steunt zijn mede-leden en collega’s bij de toepassing van deze Code en de 
eventueel van toepassing zijnde deontologische voorschriften verbonden aan het 
uitgeoefende beroep en/of de titel van het betrokken lid, zoals desgevallend wettelijk of 
reglementair bekrachtigd.  

Wanneer een lid meent dat een ander lid deze voorschriften en/of deze Code niet 
respecteert, kan de eerste deze laatste daarop wijzen. Bij meningsverschillen kunnen zij zich 
(elk afzonderlijk) wenden tot de Deontologische Commissie van VVCEPC, die – indien nodig – 
kan aanbevelen een (externe) expert (bijv. een jurist of supervisor onderlegd in het thema) te 
consulteren. Bij ernstige feiten kan de Deontologische Commissie aanbevelen om een klacht 
in te dienen bij een bevoegde (overheids)instantie(s) en/of de organen van VVCEPC. 

  

 


