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Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. 

 

Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het 

College, heeft het volgende overwogen en beslist ten aanzien van de bij brief van 27 maart 2017 door 

de heer A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen mevrouw drs. B, hierna te noemen 

verweerster, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, en ingeschreven in het NIP-register 

psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 27 maart 2017; 

- het aanvullend klaagschrift met bijlagen d.d. 26 mei 2017; 

- de brief van de secretaris van het College van 6 juni 2017 met de mededeling aan klager dat zijn 

klacht tegen drs. C niet in behandeling kan worden genomen en voorts dat de klacht tegen 

verweerster door het College ter zitting in raadkamer op stukken zal worden besproken op 14 juni 

2017.  

 

De behandeling van de klacht heeft buiten aanwezigheid van partijen plaatsgevonden ter zitting van 

het College van 14 juni 2017. 

 

II De feiten 
 

Op grond van de stukken kan van het volgende worden uitgegaan: 

a. Klager en zijn tweelingzus D (hierna te noemen de zus) zijn geboren in 1939. Zij hebben nog 

andere broers en zussen. 

b. De zus verblijft al lange tijd in X te Y. X biedt zorg, ondersteuning en begeleiding aan 

kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. 

c. De zus is bij beschikking van 12 augustus 1980 onder curatele gesteld waarbij een andere zus 

E is aangewezen als curator.  

d. Klager heeft kritiek op de taakuitoefening van de curator en alles wat daarmee samenhangt.  

e. Dit heeft ertoe geleid dat met klager een omgangsregeling is afgesproken met betrekking tot 

bezoeken aan de zus. 

f. Klager heeft thans bij de kantonrechter verzocht om een ruimere omgangsregeling met de zus. 

In deze zaak was een zitting op 15 februari 2017 bepaald. 

g. Bij brief van 10 februari 2017 heeft verweerster in antwoord op een brief van mevrouw F van 

de Rechtbank Limburg het volgende geschreven: 

“(…) 

Naar aanleiding van uw brief (…) waarin u mevrouw E (…) oproept om op 15 februari 2017 

ter zitting te verschijnen, wil ik, als inhoudelijk verantwoordelijke voor de zorg die D binnen 

X wordt geboden, graag reageren op dit verzoek. 

Als inhoudelijk verantwoordelijke spreek ik ook namens alle, bij de begeleiding van D 

betrokken medewerkers van X, en de curator van D. 

We willen u aangeven dat wij de huidige afspraken en de bezoekregeling met haar en haar 

broer, de heer A, graag onveranderd willen voortzetten. Dit alles voor de duidelijkheid en de 

rust van D. 

De heer A belast D met zaken die ze niet aankan en probeert de relatie van D en haar curator 

onder druk te zetten en te ontwrichten. Het gevolg is dat D psychisch uit haar evenwicht raakt 

en reageert met een psychotische periode.  

De heer A heeft al eens eerder gereageerd en bezwaar gemaakt tegen gemaakte afspraken en 

regelingen en toen is er al correspondentie geweest. 
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(...)” 

h. In vervolg op de zitting van 15 februari 2017 heeft er op 6 maart 2017 een verhoor op locatie 

van de zus plaatsgevonden. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt. 

i. Bij brief van 10 maart 2017 heeft klager een verzoek tot wraking ingediend van de 

kantonrechter. 

j. Bij beslissing van 22 mei 2017 is dit verzoek door de wrakingskamer van de rechtbank 

Limburg afgewezen. 

 

III Het standpunt van klager en de klacht 

 

De klacht houdt in, zakelijk weergegeven, dat verweerster in strijd met de Beroepscode heeft 

gehandeld door een brief op te stellen waarin staat vermeld dat de zus niet op de zitting van 15 

februari 2017 kon verschijnen hetgeen volgens klager een leugen is. 

 

IV De overwegingen van het College 

 

V.1. Aan verweerster is nog niet gevraagd om een reactie op de klacht aangezien het College eerst wil 

beslissen of de klacht op grond van het Reglement voor het Toezicht in behandeling kan worden 

genomen. 

 

V.2. In artikel 2.1.6 van het Reglement voor het Toezicht is bepaald dat het College kan bepalen een 

klacht niet in behandeling te nemen indien deze kennelijk ongegrond dan wel van onbeduidende aard 

is. 

 

V.3. Het College is van oordeel dat de klacht kennelijk ongegrond is. Anders dan klager stelt, blijkt uit 

de brief van 10 februari 2017 van verweerster niet dat de zus niet op de zitting van 15 februari 2017 

zal kunnen verschijnen. Een tekst van die inhoud of strekking is in die brief immers niet te vinden. 

Daarmee heeft klager stellingen aan de klacht ten grondslag gelegd die de klacht klaarblijkelijk niet 

kunnen dragen. 

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht kennelijk ongegrond is. 

De klacht wordt daarom niet in behandeling genomen. 

 

 

V De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht kennelijk ongegrond; 

- bepaalt dat de klacht niet in behandeling wordt genomen. 

 

Aldus gewezen op 14 juni 2017 

 

door: 

 

mr. G. de Groot, voorzitter, 

mr. E.A.M. Driessen, secretaris, 

dr. J.P.C. Jaspers, 

prof. dr. M.J.M. van Son, 

leden 
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en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

G. de Groot.  

 

 


