
 
 

 

No. CvB 2017/11 
Het COLLEGE VAN BEROEP 
van het Nederlands Instituut van Psychologen 
 
heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van de heer  
dr. A, wonende te X. 
 
1. De procesgang 
 
1.1 Bij beslissing van 12 april 2017 heeft het College van Toezicht van het NIP de klacht van de 

heer B., wonende te X, hierna ook te noemen: klager, tegen de heer A, lid van het Instituut, 
wonende te X, hierna ook te noemen: de psycholoog, gegrond verklaard en de psycholoog 
gedurende een jaar geschorst in het lidmaatschap der vereniging en in het register 
psycholoog NIP. 
 

1.2 Het College van Toezicht heeft de klacht omschreven en met betrekking tot die klacht 
overwogen zoals is vermeld in zijn beslissing, die aan deze beslissing van het College van 
Beroep is gehecht en daarvan deel uitmaakt. 

 
1.3 Een afschrift van de beslissing van het College van Toezicht is aan klager en de psycholoog 

op 23 juni 2017 toegezonden.  
 
1.4 Namens de psycholoog heeft mr. G.E.J. Kornet tegen de beslissing van 12 april 2017 beroep 

ingesteld met een beroepschrift van 11 augustus 2017, dat op 15 augustus 2017 is 
ingekomen bij de secretaris van het College van Beroep, en met een aanvullend 
beroepschrift van 31 augustus 2017 dat op dezelfde dag is ingekomen bij de secretaris van 
het College van Beroep.  

 
1.5 Klager heeft daarop gereageerd met een verweerschrift dat op 11 oktober 2017 is 

ingekomen, bij de secretaris van het College van Beroep. 
 
1.6 Het College heeft de zaak op 16 maart 2018 behandeld. Klager was daarbij aanwezig. De 

psycholoog was daarbij niet aanwezig, zoals hij tevoren had aangekondigd. 
 
1.7 Het College van Beroep heeft bij zijn beslissing acht geslagen op alle stukken die op de zaak 

betrekking hebben. 
 
2. De beoordeling van het hoger beroep  
 
2.1 Naar aanleiding van het beroep overweegt het College van Beroep als volgt.  
 
2.2 Het College van Beroep gaat uit van de feiten zoals deze zijn vastgesteld door het College 

van Toezicht in de bestreden uitspraak onder 1.1, voor zover deze feiten in hoger beroep 
niet zijn bestreden. 

 
2.3 De psycholoog heeft tegen het gegrond verklaren van de klacht door het College van 

Toezicht als grief aangevoerd dat sprake was van de uitzonderingsgrond bedoeld in artikel 7 
van de Beroepscode 2015 en voorts dat het gehele onderzoek hem heeft gebracht in een 
conflict van plichten waarvoor hij zelf een belangenafweging diende te maken en niet 
behoefde af te gaan op een afgeleide opinie van vakgenoten. Op basis van dit conflict van 
plichten heeft hij het professionele besluit genomen om onderzochte in bescherming te 
nemen en te houden. Het vroegtijdig betrekken van klager in de resultaten van het 
onderzoek zou, aldus de psycholoog, desastreuze gevolgen kunnen hebben voor het welzijn 
van de minderjarige. 
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2.4  Het College van Toezicht heeft aan de beslissing het volgende ten grondslag gelegd: 

 

“II De feiten  

 
Op grond van de stukken en van hetgeen ter zitting heeft plaatsgevonden kan van het volgende 
worden uitgegaan.   
 
II 1. Klager heeft samen met moeder het gezag over hun beider zoon C, geboren in maart 2011. 
 
II 2. Verweerder heeft buiten medeweten van klager op verzoek van moeder C onderzocht in 
juni 2015. Na juni 2015 heeft verweerder C nog vijfmaal gezien. 
 
II 3. Verweerder heeft in augustus 2015 een zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis. Omstreeks 
mei 2016 heeft verweerder een tweede zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis. 
 

 
III Het standpunt van klager en de klacht 

 
De klacht houdt in, zakelijk weergegeven, dat verweerder in strijd met de Beroepscode heeft 
gehandeld om de volgende redenen. 
 
1. Volgens klager had verweerder, die overigens ook de behandelend psycholoog van 

moeder was, C niet zonder klagers medeweten en toestemming mogen onderzoeken. 
 
2. Klager stelt dat verweerder, toen hij hem hierop aansprak en hem om informatie vroeg, 

reageerde met de mededeling dat hij klagers toestemming niet nodig had en dat hij hem 
verwees naar het juridisch loket. 

 
3. Klager verwijt verweerder tevens dat hij zonder dat hij met klager contact had gehad 

zorgmeldingen bij Veilig Thuis heeft gedaan, als direct gevolg waarvan hij zijn zoon 
respectievelijk vijf en negen maanden niet heeft mogen zien. 

 
IV Het standpunt van verweerder 

 
Verweerder heeft de klacht gemotiveerd betwist en daartoe onder meer, zakelijk weergegeven, 

het volgende gesteld. 
 
IV 1. Volgens verweerder riep moeder zijn hulp in voor C vanwege ernstige gedragsproblemen 
en het vermoeden van seksueel misbruik door klager. 
Klager en moeder woonden apart en waren in conflicten rond het gezag over hun zoontje 
verwikkeld, aldus verweerder. 
 
IV 2. Verweerder stelt dat hij gezien de schade die C opliep besloot in te gaan op het verzoek 
van moeder, ‘wel wetende dat de voorgeschreven weg toestemming van beide ouders vraagt’, 
zoals hij het in zijn verweerschrift heeft geformuleerd. 
 
IV 3. Verweerder stelt voorts dat hij, indien hij de gevraagde hulp zou weigeren, moreel ‘over de 
schreef zou gaan’.  
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IV 4. Volgens verweerder heeft hij op basis van artikel 7 van de Beroepscode 2015, artikel 272, 
lid 1 Wetboek van Strafrecht en artikel 88 van de Wet BIG besloten om de door klager 
gevraagde informatie niet aan hem te verstrekken. 
 
IV 5. Volgens verweerder heeft hij klager wel op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen 
toen bleek dat er in seksueel opzicht feiten naar voren kwamen die hem noodzaakten een 
melding te doen bij Veilig Thuis. 
 
IV 6. Verweerder heeft in zijn verweer tevens vermeld dat hij vanaf begin 2017 niet meer in het 
BIG-register staat geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog, vanwege zijn leeftijd van 70 
jaar en vanwege de verschuiving van zijn interesse naar theoretische vraagstukken. 
 
V De overwegingen van het College 

 
Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 
 
V 1. Ad klachtonderdeel 1 en 2: 
 
V 1.1. Deze klachtonderdelen hebben betrekking op het feit dat verweerder C zonder 
toestemming van klager heeft onderzocht en dat verweerder zich op het standpunt stelde dat 
hij klagers toestemming niet nodig had. Gelet op hun onderlinge samenhang behandelt het 
College deze klachtonderdelen gezamenlijk. 
 
V 1.2. In dit geval is sprake van de behandeling dan wel het onderzoek van een minderjarige 
cliënt, van wie de ouders uit elkaar zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben. 
Artikel 7 van de Beroepscode 2015 bepaalt dat als de cliënt minderjarig is en de leeftijd van 12 
jaar nog niet heeft bereikt, de in de Beroepscode aan hem toegekende rechten worden 
uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s).  
Dat houdt in dat de wettelijke vertegenwoordiger(s) toestemming moeten geven voor de 
behandeling dan wel het onderzoek en dat zij, alvorens zij die toestemming geven, moeten 
worden geïnformeerd over de behandeling dan wel het onderzoek en alles wat daarmee 
samenhangt. 
 
V 1.3. Dit beginsel kent slechts één uitzondering, namelijk indien zich een situatie voordoet 
waarin de psycholoog gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de belangen van de cliënt 
ernstig zouden worden geschaad door de betrokkenheid van de wettelijk vertegenwoordiger(s) 
bij de professionele relatie. Het College moet vaststellen dat niet is gebleken dat deze situatie 
zich hier voordoet.  
Indien verweerder de intentie had zich op deze uitzondering te beroepen, hetgeen wellicht zou 
kunnen worden afgeleid uit zijn opmerking ter zitting dat hij dacht dat het niet in het belang 
van C was als hij klager bij de behandeling dan wel het onderzoek zou betrekken, had hij de in 
artikel 4 van de Beroepscode 2015 voorgeschreven weg dienen te bewandelen, te weten de 
beroepsvereniging raadplegen of een vakgenoot die niet rechtstreeks bij de professionele 
relatie is betrokken. Ook diende hij zijn beslissing om af te wijken van de Beroepscode grondig 
te motiveren, waarbij uit die motivering moet blijken dat de handelwijze die strijdig is met 
bepaalde bepalingen van de Beroepscode, wel in overeenstemming is met de overige 
bepalingen van de Beroepscode en dat die handelwijze het resultaat is van een zorgvuldige 
belangenafweging. 
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Aan die verplichtingen heeft verweerder niet voldaan. Hij heeft zich slechts beperkt tot 
bovenstaande mededeling ‘dat hij dacht dat het niet in het belang van C was als hij klager bij 
de behandeling dan wel het onderzoek zou betrekken’. 
Het College acht het voorts uiterst onzorgvuldig dat verweerder niet alleen heeft nagelaten 
klager in te lichten over en toestemming te vragen voor zijn behandeling dan wel onderzoek 
van C, maar ook dat hij klager welbewust heeft buitengesloten bij die behandeling dan wel dat 
onderzoek.  
Daarmee heeft hij nagelaten ervoor te zorgen dat hij in zijn beroepsmatig handelen 
onafhankelijk en objectief kon optreden, zoals artikel 41 van de Beroepscode 2015 voorschrijft.  
 
V 1.4. Verweerder heeft met zijn handelwijze de artikelen 4, 7 en 41 van de Beroepscode 2015 
overtreden, zodat de klachtonderdelen 1 en 2 gegrond zijn. 
 
V 2. Ad klachtonderdeel 3: 
 
V 2.1. Verweerder heeft niet alleen nagelaten klager toestemming te vragen voor de 
behandeling dan wel het onderzoek, en nagelaten klager bij de behandeling dan wel het 
onderzoek van C te betrekken, hij is er ook toe overgegaan tweemaal een melding over klagers 
vermeend seksueel misbruik van C te doen bij Veilig Thuis, zonder dit vooraf te melden aan 
klager, zoals hij ter zitting heeft erkend.  
 
V 2.2. De wet (artikel 5.2.6 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015) 
geeft derden, zoals verweerder, die beroepshalve beschikken over inlichtingen die noodzakelijk 
kunnen worden geacht om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te 
beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken, het recht zonder toestemming 
van de betrokkene – in dit geval klager – de situatie te melden bij het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling (thans Veilig Thuis). Maar dan moet de psycholoog het stappenplan zoals 
omschreven in het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, uitgegeven 
door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hierna te noemen de Meldcode 
volgen. Dat heeft verweerder nagelaten. 
Verweerder heeft ter zitting verklaard dat hij wel wist dat er een Meldcode bestond, maar dat 
hij daar ‘wat onachtzaam’ mee is omgegaan, omdat hij klager niet wilde informeren. 
Verweerder heeft erkend dat hij geen advies heeft ingewonnen en dat hij geen collega heeft 
geraadpleegd, zoals het stappenplan onder andere voorschrijft. 
Hij heeft zich beperkt tot het doen van een melding met als motief ‘het belang van C’. 
Verweerder heeft tevens toegegeven dat hij zich ervan bewust was hoeveel schade hij kon 
veroorzaken als hij ‘het fout zou hebben’ en hij heeft verklaard ‘het zou me niet verbazen dat ik 
wat fouten heb gemaakt’ en dat hij zich bewust was van de mogelijkheid dat hij zich door 
moeder liet misleiden.  
 
V 2.3. Naar het oordeel van het College heeft verweerder niet aannemelijk gemaakt dat het 
belang van C zou worden geschaad als verweerder klager zou benaderen, in plaats van buiten 
hem om tot de meldingen over te gaan.  
Het College acht verweerders handelwijze buitengewoon onzorgvuldig, niet alleen ten opzichte 
van klager, door zonder de in artikel 96 van de Beroepscode neergelegde eis van toestemming 
van de betrokkene in de zin van de code (hier: klager) uitspraken over hem te doen zonder zijn 
medeweten en zonder hem te kennen of gesproken te hebben, maar ook ten opzichte van C.  
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V 2.4. Het College concludeert dat verweerder zonder inachtneming van de daarvoor geldende 
verplichtingen, zoals vastgelegd in de Meldcode en in de Beroepscode de meldingen bij Veilig 
thuis heeft gedaan. 
Overigens zij aangetekend dat het niet tot de taak en bevoegdheden van het College behoort 
inhoudelijke uitspraken te doen over de eventuele werkelijkheid c.q. waarschijnlijkheid van door 
een klager of een verweerder als feiten benoemde beweringen.  
 
V 2.5. Verweerder heeft de artikelen 14, 15, 18, 71, 75, 96 en 106 van de Beroepscode 2015 
overtreden, zodat ook het derde klachtonderdeel gegrond is. 
 
V 3. Het College komt tot de slotsom dat de klacht in al haar onderdelen gegrond is. 
 
V 4. Ten aanzien van de op te leggen maatregel overweegt het College als volgt. 
Het College acht de overtredingen van de Beroepscode, zoals door verweerder begaan 
uitermate ernstig. 
Dit klemt temeer daar verweerder er ter zitting blijk van heeft gegeven zich weliswaar ervan 
bewust te zijn geweest dat hij wellicht ‘wat fouten had gemaakt’, maar desondanks te 
persisteren in zijn opvatting dat zijn handelwijze juist was en niet in te zien welke schade hij 
hiermee aan klager heeft toegebracht. 
Verweerder heeft het vermoeden, zelfs de overtuiging, gehad dat klager C misbruikte en dat 
deze daarvan ook schade aan seksuele ontwikkeling ondervond. Deze overtuiging vormde de 
basis voor zijn herhaalde melding. Tijdens de zitting gaf verweerder desgevraagd aan dat hij 
geen scholing en/of ervaring had op het gebied van kinder- en jeugdpsychologie, noch op het 
gebied van omgaan met (vermoeden van) misbruik van kinderen en de gevolgen daarvan. Het 
gebrek aan kennis en kunde blijkt ook uit de veronderstelling van verweerder dat hij het door 
moeder gemelde misbruik bij C zou kunnen verifiëren onder de omstandigheid dat hij C bevroeg 
over het onderwerp in aanwezigheid van moeder.  
Het College acht op basis van het bovenstaande de maatregel van schorsing in het 
lidmaatschap der vereniging en in het register psycholoog NIP gedurende een jaar passend. 

 

2.5 Voor zover de psycholoog zich in hoger beroep, naast de uitzonderingsgrond van art. 7 van 
de Beroepscode, heeft willen beroepen op het bestaan van een conflict van plichten, 
overweegt het College van Beroep dat de psycholoog dit geenszins aannemelijk heeft 
gemaakt. Het feit dat sprake is geweest van schending van artikel 7 van de Beroepscode, 
zoals de psycholoog - blijkens de beslissing van het College van Toezicht- bij de mondelinge 
behandeling in eerste aanleg feitelijk ook heeft erkend, maakt het beroep op een conflict van 
plichten reeds vruchteloos, nog daargelaten dat de psycholoog ook niet heeft voldaan aan 
de overige eisen die in de jurisprudentie worden gesteld aan een gerechtvaardigd beroep op 
een conflict van plichten.  

 
2.6 Voor het overige komt het College van Beroep niet tot de vaststelling van andere feiten of 

andere overwegingen dan het College van Toezicht. Het College van Beroep deelt het 
oordeel van het College van Toezicht dat de klacht in al haar onderdelen gegrond is.  

 
2.7 Samengevat is het College van Beroep van oordeel dat de grief van de psycholoog faalt, 

zodat de beslissing van het College van Toezicht van 12 april 2017 zal worden bevestigd.   
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3. Beslissing 
 
Het College van Beroep, op vorenstaande gronden beslissende, 
 

bevestigt de beslissing van het College van Toezicht van 12 april 2017. 

 
Aldus gewezen te Utrecht op 16 maart 2018 door prof. mr. J.H. Hubben, voorzitter, dr. Th. A.M. 
Deenen, dr. A. van Dijke en drs. J. Verdam, leden, en mr. S.S. van Gijn, secretaris. 
 
De voorzitter,      De secretaris, 


