
1 

 

   
 

  

 

 
  

Reglement inzake psychologische begeleiding via het OCMW Berlaar 
 
Artikel 1: Doel 
  
Er zijn op dit moment zeer lange wachtlijsten wanneer mensen op zoek gaan naar psychologische hulp. 
Vóór corona was dit al een probleem, de pandemie heeft het probleem alleen maar groter gemaakt. 
Betaalbare psychologen in onze regio zijn eerder schaars, er wordt vaak met wachtlijsten gewerkt en 
de drempel voor heel wat cliënten wordt als zeer hoog ervaren. Vandaar dat we i.s.m. 
WELZIJNSVERENIGING KINA P.V. een eerstelijnspsycholoog aanstellen.  
 
Cliënten kunnen worden doorverwezen, maar ook onze maatschappelijk werkers die vaker te maken 
krijgen met multiproblematieken bij cliënten, waar niet meteen een oplossing kan geboden worden, 
kunnen te rade gaan bij deze psycholoog. We merken immers al een hele tijd op dat dergelijke 
organisaties kampen met wachtlijsten, specifieke aanmeldvoorwaarden hanteren en moeilijk 
bereikbaar zijn. Langer wachten op hulp wanneer men klaar is om de stap te zetten, maakt het 
probleem alleen maar groter.  
 
Het OCMW Berlaar wil met de hulp van een eerstelijnspsycholoog inzetten om de mentale gezondheid 
en het psychologisch welzijn van onze burgers te verhogen. Onze meest kwetsbare burgers hebben 
daar nood aan.  
  
  
Artikel 2: Doelgroep  
 

Voorwaarden waaraan de begunstigde moet voldoen: 

1. De begunstigde is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en heeft zijn 
hoofdverblijfplaats in Berlaar. 

2. De begunstigde moet behoren tot minstens één van onderstaande categorieën:  

• Personen met een leefloon (Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie) of gelijkgestelde steun (equivalent leefloon);  

• Personen in collectieve schuldenregeling (CSR);  
• Personen in budgetbeheer of budgetbegeleiding die in aanmerking komen volgens het sociaal 
en financieel onderzoek (methode verwijsbrief);  
• Personen die aanvullende financiële steun ontvangen van het OCMW Berlaar onder de vorm 
van het steunbarema; 
• Personen die nog geen cliënt zijn, maar volgens een sociaal en financieel onderzoek (methode 
verwijsbrief) in aanmerking komen.  
 

Bewoners van het lokaal opvanginitiatief of illegalen kunnen geen beroep doen op 
deze psychologische hulpverlening. Zij beschikken over andere hulpverleningsmogelijkheden.  
 
3. De begunstigde moet minstens 1 maand verblijven op het grondgebied van Berlaar, dit wordt 
bewezen aan de hand van een inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
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Artikel 3: Voorwaarden  
  
Om aanspraak te kunnen maken op psychologische hulpverlening via het OCMW van Berlaar, moet 
men aan onderstaande voorwaarden voldoen:  
  

• Er dient sprake te zijn van een psychologische problematiek; 
  

• Je moet behoren tot de doelgroep vermeld in artikel 2. 
 

De psychologische hulpverlening wordt toegekend in samenspraak met de psycholoog en dus niet door 
een beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst of via een dringende beslissing via de 
voorzitter.   
  
  
Artikel 4: Betaling 

  
Per consultatie wordt een vaste prijs aangerekend, namelijk 4 euro per 50 minuten. De cliënt 
ondertekent na elke sessie dat hij deelgenomen heeft aan de sessie. De consultatie wordt- na akkoord 
van de cliënt – maandelijks ingehouden via de uitbetaling van zijn financiële tussenkomst  van het 
OCMW Berlaar of betaald via budgetbeheer/-begeleiding. In andere  gevallen wordt er maandelijks 
een factuur bezorgd die binnen de 30 dagen betaald dient te worden.  

Indien een cliënt afwezig is zonder te verwittigen, wordt de consultatie aangerekend. De opvolging 
hiervan gebeurt door de maatschappelijk werker na verwittiging door de psycholoog. 

Een nieuwe afspraak bij de psycholoog is niet mogelijk zolang de schuld niet vereffend is.  
  
Artikel 5: Procedure 

  
Een cliëntgesprek duurt gemiddeld 50 minuten.   
 
De psycholoog is slechts een halve dag per week aanwezig, op maandagvoormiddag. De afspraken 
worden in samenspraak met de psycholoog vastgelegd.  De maatschappelijk werker plant de eerste 
afspraak in en brengt de psycholoog op de hoogte van de problematiek(en) van de cliënt. 
Vervolgafspraken worden ingepland door de psycholoog. Zij bepaalt de frequentie en duurtijd van de 
begeleiding.  
  
Eenmaal per maand worden de begeleidingen besproken met de Sociale dienst. We bespreken de 
aanwezigheden en de mogelijkheden van de cliënt, bijvoorbeeld is gespecialiseerde psychologische 
hulp noodzakelijk, kan betrokkene een tewerkstelling starten, enz. 
  
Indien een cliënt tijdig de afspraak annuleert, dit betekent 1 werkdag op voorhand, mag de open plaats 
worden ingevuld door een andere cliënt en dient de kost ten bedrage van 4 euro niet te worden 
betaald door de cliënt die tijdig heeft geannuleerd (ook wanneer de plaats niet meer kan ingevuld 
worden). Als er een doktersattest kan worden voorgelegd en men kon niet tijdig annuleren, wordt de 
kost van de sessie niet aangerekend.  
 
Artikel 6: Indexatie tarief 
 
Het tarief wordt jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte 
gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller 
de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat 
aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex 
die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het 
vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt afgerond op de hogere halve euro.  
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Artikel 7: Bekendmaking en inwerkingtreding  
 
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website. Dit reglement treedt in werking 
overeenkomstig artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in de zitting van 20 december 2022. 

 

Anja Neels,     Walter Horemans, 

De algemeen directeur     De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 
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