
 

 

  

 
 

No. CvB 2017/13 
 
Het COLLEGE VAN BEROEP 
van het Nederlands Instituut van Psychologen 
 
heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van de heer A, 
wonende te X. 
 
1. De procesgang 
 
1.1 Bij beslissing van 14 juni 2017 (CvT no. 17/07) heeft het College van Toezicht van het NIP 

de klacht van de heer A, wonende te X, hierna ook te noemen: klager, tegen mevrouw drs. 
B, lid van het NIP, te Y, hierna ook te noemen: de psycholoog, kennelijk ongegrond 
verklaard en bepaald dat de klacht niet in behandeling wordt genomen. Het College van 
Toezicht heeft de klacht omschreven en met betrekking tot de klacht overwogen zoals is 
vermeld in zijn beslissing, die aan deze beslissing van het College van Beroep is gehecht 
en daarvan deel uitmaakt. 

 
1.2 Een afschrift van de beslissing van het College van Toezicht is op 17 juli 2017 aan klager 

en de psycholoog toegezonden.  
 
1.3 Klager is tegen beslissing van 14 juni 2017 in hoger beroep gekomen bij beroepschrift van 

9 september 2017, dat op 11 september 2017 is ingekomen bij de secretaris van het 
College van Beroep, en bij een aanvullend beroepschrift van 29 september 2017, dat op 5 
oktober 2017 is ingekomen bij de secretaris van het College van Beroep.  

 
1.4 De psycholoog heeft met een verweerschrift van 6 december 2017 op het beroepschrift 

gereageerd. 
 
1.5 Het College van Beroep heeft de zaak in raadkamer behandeld.  
 
2. De beoordeling van het hoger beroep  
 
2.1 Het College van Beroep gaat uit van de feiten zoals deze zijn vastgesteld door het College 

van Toezicht in de bestreden uitspraak onder II. Deze feiten zijn in dit hoger beroep niet 
bestreden. 

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

heeft gehandeld door een brief op te stellen waarin is vermeld dat klagers zus niet op de 
zitting van 15 februari 2017 kon verschijnen. Volgens klager is dit een leugen.  

 
2.3 Het College van Toezicht heeft, zonder de psycholoog hierover te hebben gehoord, de 

klacht kennelijk ongegrond verklaard. De klacht is daarom niet in behandeling genomen. 
 
2.4 Klager heeft geen grieven geformuleerd tegen het kennelijk ongegrond verklaren van de 

klacht en het niet in behandeling nemen van de klacht door het College van Toezicht. 
 
2.5  Nu klager geen grieven heeft geformuleerd tegen het oordeel van het College van Toezicht 

en ook overigens niet blijkt van de onjuistheid van de overwegingen van het College van 
Toezicht, komt het College van Beroep tot het oordeel dat het beroep ongegrond is. Het 
College van Beroep zal de beslissing van het College van Toezicht van 14 juni 2017 
daarom bevestigen.  

 
 



 

 

 

2 van 2 
 

3. De beslissing 
 
Het College van Beroep bevestigt de beslissing van het College van Toezicht van 14 juni 
2017. 
 
 
Aldus gewezen te Utrecht op 18 mei 2018 door mr. H.F.M. Hofhuis, voorzitter, dr. K.A. Soudijn, 
drs. M.E. de Weerdt en dr. S.M. van Es, leden, en mr. S.S. van Gijn, secretaris. 
 
De voorzitter,      De secretaris, 
 
 
 
 
 
Deze beslissing is aan klager en de psycholoog toegezonden op  
 
 


