
 
 

Vergelijkingen loonbarema’s Klinisch Psychologen 

 
Er werdt vertrokken van basisbarema’s. Dit wil zeggen: 

- Bruto bedragen per maand 
- Zonder: 

o haartoelage 
o standplaatstoelage 
o functiecomplement 
o Zonder andere premies 
o Deze zitten immers geïntegreerd in IFIC verlonging 

- 100% tewerkstelling 
- In de berekening werd steeds pas gekeken naar de anciënniteit 

vanaf 4j!! (bij minder – vanaf 3j geleden – was men immers 
verplicht in IFIC in te stappen) 

- IFIC loopt tot 47 jaar dienst. Dit is echter onrealistisch voor de 
klinisch psychologen. 44 jaar is een optimistische maatstaf. 

  



Scenario 1: Klinisch psycholoog IFIC 5070 
Barema 1.80 versus IFIC 16 + verschil 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

Totaal: + 5100 euro bruto op carrière van ‘47 jaar’.  
+ 2700 euro bruto op ‘realistische ‘(?) carrière van 44 jaar. 
Positief saldo vanaf 1e jaar tot ongeveer 25 jaar dienst. 
Daarna globaal genomen (over dienstjaren) tijdlang minder 
gunstig. 
En globaal (dus over ganse loopbaan gerekend met de plus-en 
en min-en!) opnieuw positief saldo vanaf 41 jaar dienst. 
 
Let wel: hoeveel psychologen komen zelfs aan 44 jaar 
dienst??? Weinig als de huidige pensioenleeftijd gehandhaafd 
wordt. Studies lopen immers al minimum tot ongeveer 23e. En 
men moet al onmiddellijk werk vinden.  
Dus vermoedelijk voor de meesten niet aan te raden bij een 
lange carrière … Advies in ieder geval moeilijk!!! 



Scenario 2: Dienstverantwoordelijke psychologische 
dienst IFIC 5020 of Therapeutisch coördinator IFIC 4040 
Beide aan 100% 
(cf. meeste hoofdverpleegkundigen) 
Barema 1.80 versus IFIC 17 + verschil 
 

 



 



 



 

Totaal: + 121.000 euro bruto op carrière van 47 jaar. 
+ 112.300 euro bruto op ‘realistische ‘(?) carrière van 44 jaar. 
Positief globaal saldo vanaf 1e jaar dienst. 
  



Scenario 3: Klinisch psycholoog IFIC 5070 50% 
Therapeutisch coördinator 4040 50% 
Barema 1.80 versus IFIC 16 /17+ verschil 

 



 



 



 
Totaal: + 63.052 euro bruto op carrière van 47 jaar. 
+ 57.484 euro bruto op ‘realistische ‘(?) carrière van 44 jaar. 
Positief globaal saldo vanaf 1e jaar dienst. 
  



Scenario 4: Klinisch psycholoog IFIC 5070 75% 
Therapeutisch coördinator 4040 25% 
Barema 1.80 versus IFIC 16 /17+ verschil 

 



 



 



 
 

Totaal: + 34.066 euro bruto op carrière van 47 jaar. 
+ 30.076 euro bruto op ‘realistische ‘(?) carrière van 44 jaar. 
Positief globaal saldo vanaf 1e jaar dienst. Periode waarin IFIC 
onder het vroegere loon gaat, wordt gecompenseerd door 
periode erboven van de vele jaren ervoor. 
  



Scenario 5: Klinisch psycholoog IFIC 5070 naar bijv. 
begeleider mobiel team 
Barema 1.80 versus IFIC 15 + verschil 
 

 



 



 



 
Totaal: ongeveer -374.000 euro bruto op carrière van 47 jaar. 
- 346.883 euro bruto op ‘realistische ‘(?) carrière van 44 jaar. 
Negatief globaal saldo vanaf 1e jaar dienst. 
 
 

 
  



Scenario 6: Psychologisch assistent IFIC 5071 
Barema 1.55-1.61 versus IFIC 15 + verschil 

 



 



 



 
Totaal: + 49.520 euro bruto op carrière van 47 jaar. 
+ 48.464 euro bruto op ‘realistische ‘(?) carrière van 45 jaar. 
Positief globaal saldo vanaf 1e jaar dienst. 
 


