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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 19 oktober 2016 

door mevrouw A, hierna te noemen klaagster, ingediende klacht tegen mevrouw drs. B, hierna te 

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

register kinder- en jeugdpsycholoog NIP, kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP, supervisor 

kinder- en jeugdpsycholoog NIP en psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 19 oktober 2016; 

- de brief van klaagster met onder andere een adreswijziging binnengekomen op 18 november 2016; 

- de brief van de secretaris van het college van 24 november 2016 aan partijen; 

- de brief van mr. A.H. Wijnberg, raadsman van B, van 2 december 2016; 

- de brief van de secretaris van het college aan partijen van 8 december 2016; 

- de brief van 12 december 2016 namens verweerster met een kopie van de klacht zoals ingediend 

bij het RTG Amsterdam; 

- de brief namens verweerster van 26 januari 2017. 

 

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

het College van 8 februari 2017. 

 

II De feiten 
 

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

a. Klaagster was gehuwd met de heer C.  

b. Verweerster heeft op verzoek van C die bij haar onder behandeling was op 22 september 2016 

een verklaring afgelegd bevattende informatie ten behoeve van zijn echtscheidingsprocedure 

bij de Rechtbank Amsterdam. 

c. Klaagster heeft hierover op 18 november 2016 een nagenoeg aan deze klacht gelijkluidend 

klaagschrift ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 

Amsterdam. 

 

III Het standpunt van klaagster en de klacht 

 

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

gehandeld om de volgende redenen: 

1. Zij heeft een onjuiste verklaring afgegeven aan de rechtbank; 

2. Zij heeft beroepsmatig op niet objectieve wijze gehandeld; 

Klaagster stelt hiertoe dat haar ex-man een vriend is van verweerster en dat zij in strijd met het 

vertrouwen heeft gehandeld dat haar beroepsgroep geniet.  

 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft als meest verstrekkende verweer aangevoerd dat klaagster niet ontvankelijk moet 

worden verklaard in haar klacht. Klaagster heeft namelijk inmiddels bijna dezelfde klacht aanhangig 

gemaakt bij het Regionaal Tuchtcollege.   
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V De overwegingen van het College 

 

V.1. Met ingang van 18 januari 2016 is het Reglement voor het Toezicht (RvT) dat de regels bevat 

voor de tuchtprocedure bij het NIP gewijzigd.  

In dit Reglement is toen een nieuw artikel 2.1.7 opgenomen luidende als volgt: 

1. Het College kan besluiten een klacht die door dezelfde klager(s) is ingediend bij een 

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet te behandelen. 

2. Indien na de indiening van een klacht bij het College van Toezicht de klacht door dezelfde 

klager(s) tevens wordt ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 

kan het College van Toezicht respectievelijk het College van Beroep de behandeling staken. 

Achtergrond is dat het NIP zo veel mogelijk wil voorkomen dat een lid zich voor één en dezelfde 

klacht moet verantwoorden voor twee tuchtcolleges. 

 

V.2. Het College van Toezicht zal nu eerst beslissen of het de zaak in behandeling kan nemen nu bij 

het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een gelijkluidende klacht is ingediend. 

 

V.3. Gelet op de tekst van het geciteerde artikel 2.1.7 lid 2 van het RvT en de omstandigheden van het 

geval heeft het College besloten de behandeling van de klacht te staken.  

Reden hiertoe is dat na indiening van deze klacht bij het College door klaagster een nagenoeg 

gelijkluidende klacht werd ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Beide 

klachten hebben betrekking op het zelfde feitencomplex.  

Er is niet gebleken van bijzondere omstandigheden die tot een andere beslissing moeten leiden. 

 

V.4. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de behandeling van de klacht wordt gestaakt. 

 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- Staakt de behandeling van de klacht. 

 

 

Aldus gewezen op 8 februari 2017 

 

door: 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

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

dr. ing. J.A. Damen, 

dr. G.F.E.C. van Linden van den Heuvell, 

drs. M.W.D. Nijhoff-Huysse, 

leden 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C.M. Berkhout. 
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