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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 4 april 2017 door de 

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

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: 

 

- klagers brief  met bijlage d.d. 4 april 2017; 

- de brief d.d. 20 april 2017 van de secretaris van het College aan klager, waarin zij hem, gelet op de 

door hem gebruikte adressering en formulering van zijn brief, vraagt haar mee te delen of het zijn  

bedoeling is dat zijn brief van 4 april 2017 als klacht in behandeling wordt genomen;  

- klagers brief met bijlagen d.d. 25 april 2017, waarin hij te kennen geeft dat hij graag zou zien dat 

zijn brief als klacht in behandeling wordt genomen, en waarin hij de klacht aanvult; 

- het verweerschrift d.d. 23 juni 2017; 

- de brieven d.d. 25 en 26 juli 2017 van de secretaris van het College aan partijen, waarin zij hen 

meedeelt dat het College heeft besloten een ronde van repliek en dupliek in te lassen; 

- de repliek met bijlagen d.d. 5 september 2017; 

- de dupliek d.d. 10 november 2017. 

 

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

het College van 13 december 2017. 

 

II De feiten 
 

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

 

II 1. Klager heeft een relatie gehad met mevrouw C, hierna te noemen moeder. 

Uit deze relatie is in 2011 een dochter geboren, D. 

De relatie is beëindigd. Klager en moeder hebben gezamenlijk het ouderlijk gezag over D. D verblijft 

bij moeder.  

 

II 2. Tussen klager en moeder zijn diverse gerechtelijke procedures gevoerd onder meer over de 

omgangsregeling tussen klager en D. 

 

II 3. Mevrouw mr. E, hierna te noemen E, advocaat van moeder, heeft moeder en klager geadviseerd 

contact op te nemen met verweerder, om te bemiddelen in het tussen hen bestaande conflict, dat 

voornamelijk handelde over de omgangsregeling en de schoolkeuze met betrekking tot D. 

 

II 4. Het eerste gesprek tussen verweerder, moeder en klager vond op 10 april 2015 plaats in de 

praktijk van verweerder.  

 

II 5. Na dit gesprek heeft verweerder een conceptovereenkomst opgesteld met betrekking tot de 

voorgelegde problematiek. Deze conceptovereenkomst werd besproken tijdens een tweede gesprek 

tussen verweerder, moeder en klager op 24 april 2015. Klager en moeder werden het tijdens dit 

gesprek niet eens. Moeder besloot hierop de bemiddelingspoging te beëindigen. 

 

II 6. Hierop vond een e-mailwisseling plaats tussen klager en verweerder.  
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II 7. Op 11 september 2015 hebben klager en verweerder nog een keer een gesprek gevoerd in de  

praktijk van verweerder. 

 

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 is er sprake van een zakelijke relatie tussen verweerder en E en heeft E 

misbruik gemaakt van informatie uit de mediationgesprekken tussen verweerder, moeder en 

klager zelf. 

E heeft klager namelijk in een kort geding-procedure, zowel in de dagvaarding als ter zitting 

beschuldigd van ‘misbruik van omstandigheden’ tijdens de mediation en zij heeft daarbij 

expliciet verweerders naam en hoedanigheid genoemd, daarmee suggererend dat zij 

verweerders standpunt naar voren bracht, zo stelt klager. 

Volgens klager heeft E verweerder ook in latere juridische procedures tussen moeder en klager 

vergaande conclusies in de mond gelegd, conclusies die onmogelijk getrokken kunnen worden 

uit slechts twee sessies. Klager stelt zich op het standpunt dat verweerder E had moeten 

benaderen naar aanleiding van de e-mails en brieven die klager hem heeft geschreven over het 

feit dat E de relatie die zij met verweerder heeft, tegen klager heeft gebruikt in de juridische 

procedure aangaande zijn dochter. 

 

2. Klager stelt dat verweerder ervoor had moeten zorgen dat er een geheimhoudingsverklaring 

werd getekend voorafgaand aan de mediation. 

 

IV Het standpunt van verweerder 
 

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

volgende gesteld.  

 

IV 1. Verweerder benadrukt dat hij zich nimmer voorstelt als ‘mediator’, maar altijd als ‘psycholoog 

die bereid is te bemiddelen’. 

 

IV 2. Volgens verweerder bleef klager, hoewel de bemiddeling was beëindigd, er bij hem op 

aandringen deze voort te zetten. Om die reden heeft verweerder naar zijn zeggen moeder benaderd met 

de vraag of er voor haar mogelijkheden bestonden om de bemiddeling alsnog voort te zetten, waarop 

zij negatief reageerde, hetgeen hij aan klager heeft meegedeeld.   

In latere telefoongesprekken bleef klager hem vragen om de bemiddeling te vervolgen, waarop hij 

hem steeds heeft geantwoord dat die mogelijkheid uitgesloten was omdat moeder daaraan niet wilde 

meewerken, zo stelt verweerder. 

 

IV 3. In de dagvaarding voor een kort geding, die klager hem ter kennisneming heeft toegezonden 

staat volgens verweerder inderdaad dat de houding van klager door moeder wordt ervaren als ‘het 

maken van misbruik van omstandigheden’. 

Volgens verweerder heeft klager hem meermalen gevraagd wat zijn mening over die kwalificatie was, 

waarop hij hem steeds heeft geantwoord dat klager weliswaar daadwerkelijk enkele condities stelde 

tijdens de gesprekken in het kader van de bemiddeling, maar dat verweerder in dat verband niet zou 

willen spreken over ‘misbruik van omstandigheden’. 

Ook heeft verweerder klager naar zijn zeggen meegedeeld dat hij zich niet verantwoordelijk acht voor 

de wijze waarop een advocaat feiten en gebeurtenissen waarover zij is geïnformeerd door haar cliënte, 

interpreteert en verwoordt in de juridische context bij de behartiging van de belangen van die cliënte. 

 

IV 4. Verweerder stelt dat E en hij een strikt zakelijke relatie hebben, waarbij E incidenteel een cliënt 

naar hem verwijst, en dat hij E nog nooit persoonlijk heeft ontmoet. 
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Ook over de correspondentie met klager heeft hij geen contact gehad met E, aldus verweerder. 

 

IV 5. Volgens verweerder heeft hij over hetgeen in de twee sessies met klager en moeder ter sprake is 

geweest geen mededelingen aan derden gedaan, zodat hetgeen E heeft gesteld uitsluitend kan zijn 

gebaseerd op informatie van de kant van moeder. De geheimhoudingsverklaring waarover klager 

spreekt was volgens verweerder onnodig, omdat hij als psycholoog een beroepsgeheim heeft. 

Verweerder zegt het vastleggen van geheimhouding door partijen niet te hebben overwogen, maar hen 

wel te hebben gewezen op het feit dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor het belang van hun kind 

en dat hij het vanzelfsprekend acht dat zij geen informatie aan wie dan ook verschaffen waardoor het 

belang van hun kind zou kunnen worden geschaad. 

  

IV 6. Verweerder stelt dat hij aan het einde van het gesprek met klager op 11 september 2015 naar 

aanleiding van klagers verzoek daartoe, heeft toegezegd nogmaals een poging te zullen doen moeder 

te motiveren voor voortzetting van de gesprekken. 

Verweerder zegt het te betreuren dat hij klager nadien niet heeft teruggebeld binnen de afgesproken 

termijn. Hoewel hiervoor redenen waren, onder meer een ziekteperiode van ruim drie weken, erkent 

verweerder dat dit niet correct was. 

Volgens verweerder heeft hij zich in een telefonisch contact met klager, eind 2015, hiervoor 

verontschuldigd en tevens aan klager duidelijk gemaakt dat van een vervolg van de gesprekken met 

moeder geen sprake meer kon zijn, omdat zij duidelijk had aangegeven daartoe niet bereid te zijn. Ook 

heeft hij klager daarbij meegedeeld dat hij in dit verband geen hulp meer kon bieden. 

 

IV 7. Volgens verweerder heeft hij op hierna ontvangen e-mails en brieven van klager niet meer 

gereageerd. 

 

V De overwegingen van het College 

 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

 

Ad klachtonderdeel 1: 

 

Verweerder heeft ten stelligste ontkend dat hij E anders kent dan door het feit dat zij incidenteel een 

cliënt naar hem verwijst ‘in het kader van een juridisch vraagstuk waarbij psychologische factoren een 

belangrijke rol spelen’. Verweerder heeft gesteld dat hij E nimmer heeft ontmoet en dat een contact 

met haar altijd telefonisch en schriftelijk verloopt. 

Tegenover verweerders gemotiveerde ontkenning dat de zakelijke relatie die hij met E heeft meer 

omvat dan het hierboven genoemde, heeft klager geen nadere stellingen aangevoerd waaruit het 

tegendeel zou kunnen worden afgeleid. 

Klager is kennelijk van mening dat de relatie tussen verweerder en E zodanig vergaand is dat 

verweerder E van argumenten zou hebben voorzien die zij in de gerechtelijke procedure tussen klager 

en moeder tegen klager zou kunnen gebruiken. 

Naar het oordeel van het College hoeft het bezigen van de term ‘misbruik van omstandigheden’ door E 

echter niet te betekenen dat deze term van verweerder afkomstig is. Het is goed mogelijk en zelfs zeer 

waarschijnlijk dat moeder haar visie op klagers opstelling tijdens de gesprekken met klager heeft 

benoemd als het maken van misbruik van omstandigheden, en deze visie met haar advocaat heeft 

besproken. 

Geenszins is komen vast te staan dat verweerder zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden door aan 

E inhoudelijke informatie uit zijn gesprekken met klager en moeder te verstrekken. 

Er bestond dan ook geen verplichting voor verweerder om E te benaderen naar aanleiding van klagers 

e-mails en brieven. Verweerder kon volstaan met het geven van een uitleg aan klager over zijn positie 

in het geheel, zoals hij, naar uit de stukken blijkt, heeft gedaan. 

Het College heeft ook overigens geen nalatigheid aan de zijde van verweerder geconstateerd. Naar het 

oordeel van het College kan uit de door partijen overgelegde stukken worden afgeleid dat verweerder 

klagers verzoeken steeds serieus heeft genomen en meermaals heeft getracht om moeder te bewegen 

de gesprekken voort te zetten. 
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Dat moeder daaraan niet wenst mee te werken kan verweerder niet worden verweten. 

Het College komt tot de conclusie dat het eerste klachtonderdeel ongegrond is. 

 

Ad klachtonderdeel 2: 

 

Verweerder heeft terecht gesteld dat het niet nodig was dat hij een geheimhoudingsverklaring tekende 

voorafgaand aan de gesprekken met moeder en klager, aangezien hij een beroepsgeheim heeft. 

Verweerder heeft voorts aangevoerd dat hij moeder en klager heeft gewezen op hun 

verantwoordelijkheid ten aanzien van het verschaffen van informatie. 

Dat moeder eventuele informatie uit de gesprekken zou delen met haar advocaat en wellicht zou 

gebruiken in de gerechtelijke procedure was naar het oordeel van het College door verweerder niet te 

voorkomen, ook niet indien hij een geheimhoudingsverklaring zou hebben laten tekenen. 

Dat verweerder een dergelijke verklaring niet heeft laten tekenen betekent naar het oordeel van het 

College niet dat verweerder daarmee in strijd met de Beroepscode en derhalve tuchtrechtelijk 

verwijtbaar heeft gehandeld. 

Dit klachtonderdeel is eveneens ongegrond. 

 

Het College begrijpt uit de omschrijving van de klacht door klager dat zijn verwijt betreffende het niet 

reageren van verweerder met name betrekking heeft op het uitblijven van actie door verweerder 

richting E. Hierop is het College bij de overwegingen ad klachtonderdeel 1 ingegaan. 

Verweerder heeft dit verwijt echter kennelijk opgevat als betrekking hebbend op het niet tijdig 

nakomen van zijn toezegging om klager na het gesprek op 11 september 2015 nader te informeren.  

Verweerder heeft erkend dat hij klager niet binnen redelijke tijd heeft benaderd. Hij heeft hiervoor  

een verklaring gegeven en zich tegenover klager geëxcuseerd. 

Nu het hier niet gaat om een klachtonderdeel blijft dit verder buiten beschouwing. Ten overvloede 

merkt het College op dat verweerder zorgvuldiger had kunnen zijn door na 11 september 2015 binnen 

de afgesproken termijn contact op te nemen met klager. Het gaat echter te ver om hieromtrent van 

tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen door verweerder te spreken. 

 

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

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond. 

 

Aldus gewezen op 13 december 2017 

 

door: 

 

mr. J.P. Fokker, voorzitter, 

mr. T.A. Leenhouts-Strijker, secretaris, 

dr. H.F.A. Diesfeldt, 

drs. M.E. Hoogenraad, 

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

leden 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

J.P. Fokker 


