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Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. 

 

Voorzittersbeslissing 

 

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 11 januari 2022 door 

A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen 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 

 

De voorzitter heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 11 januari 2022; 

- het verweerschrift d.d. 9 februari 2022; 

- de brieven van klager met de bijlagen d.d. 25 februari en 3 maart 2022, door het College 

aangemerkt als repliek; 

- de dupliek met de bijlage d.d. 29 maart 2022 namens verweerder ingediend door zijn juridisch 

adviseur mr. K.S. Waldron, werkzaam bij VvAA te Utrecht. 

 

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

het College van 6 april 2022. 

 

II De feiten 
 

Uit de stukken blijkt het volgende: 

a. Verweerder is als psycholoog, fysio- en manueel therapeut en directeur werkzaam bij X, 

(hierna te noemen het bureau). 

b. Klager is in december 2012 door het UWV aangemeld bij verweerder voor psychologische 

begeleiding na klachten vanwege een verkeersongeval. Deze begeleiding heeft plaatsgevonden 

van 4 januari tot en met 24 april 2013. 

c. Op 19 februari 2013 heeft verweerder een rapportage inzake het werkgeheugen van klager 

opgesteld. In deze rapportage wordt melding gemaakt van onderpresteren door klager. 

d. Op 26 april 2013 heeft verweerder een eindrapportage begeleidingstraject opgesteld. In de 

conclusie van die rapportage staat onder meer vermeld dat het redelijk goed gaat en dat de 

belastbaarheid van klager dusdanig is dat klager bijv. kan autorijden. 

e. In 2019 zijn door klager vragen gesteld aan het bureau betreffende de rapportages. Klager 

heeft op zijn vragen antwoord gekregen van verweerder. 

f. In december 2021 heeft klager een kopie van zijn dossier aangevraagd bij verweerder.  

g. Verweerder heeft op 29 december 2021 klager een e-mail gestuurd met de documenten uit het 

dossier. 

h. Na vragen van klager heeft de klachtenfunctionaris van het bureau klager op 10 januari 2022 

gemaild dat hem het complete dossier bestaande uit tien pdf-bestanden is toegemaild op 29 

december 2022. 

i. Klager heeft het bureau aansprakelijk gesteld vanwege de rapportages die invloed hebben 

gehad op de door hem ontvangen uitkering. 

j. Deze claim van klager is inmiddels door het bureau aangemeld bij de 

aansprakelijkheidsverzekeraar. 

 



22/02 

 2 

III Het standpunt van klager en de klacht 

 

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

gehandeld om de volgende redenen: 

1. Hij heeft klager een incompleet dossier verstrekt; 

2. Het rapport van 19 februari 2013 is herschreven vermoedelijk na overleg met het UWV. 

Klager stelt hiertoe dat verweerder valsheid in geschrifte heeft gepleegd, hetgeen er toe heeft geleid 

dat het UWV het standpunt in heeft genomen dat klager zijn klachten simuleerde en hij geen uitkering 

heeft gekregen. 

Daarnaast heeft verweerder klager niet het complete dossier verstrekt dat hij nodig heeft vanwege een 

door hem te verrichten feitenonderzoek naar hoe een en ander in het verleden is verlopen. 

 

 

IV Het standpunt van verweerder 
 

Verweerder heeft de klacht gemotiveerd betwist. Hij heeft aangevoerd dat het volledige dossier is 

verstrekt. De offerte van het UWV behoort niet tot het dossier en zijn persoonlijke werkaantekeningen 

evenmin. Deze laatste zijn bovendien na het opstellen van de rapportage vernietigd.  

Wat betreft het rapport heeft verweerder als meest vergaande verweer aangevoerd dat dit deel van de 

klacht op grond van artikel 2.1.4 van het Reglement voor het Toezicht (RvT) inmiddels verjaard is. 

Voor zover van belang voor de beoordeling van de klacht zal daarop in het onderstaande nader worden 

ingegaan. 

 

 

V De overwegingen van de voorzitter 

 

V.1. Bij de tuchtrechtelijke toetsing van professioneel handelen gaat het er niet om of dat handelen 

beter had gekund, maar om het beantwoorden van de vraag of de psycholoog de zorgvuldigheid heeft 

betracht die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam psycholoog kan worden verwacht door te 

handelen naar de Beroepscode. 

 

V.2. Wat betreft klachtonderdeel 1 is de voorzitter van oordeel dat klager onvoldoende aannemelijk 

heeft gemaakt dat hij niet het gehele dossier van verweerder heeft ontvangen. Aan klager zijn door 

verweerder tien pdf documenten verstrekt. De persoonlijke werkaantekeningen in de vorm van 

gespreksverslagen behoren, gelet op hetgeen staat vermeld artikel 1.14 van de Beroepscode, niet tot 

het dossier.  

Daarnaast heeft klager de offerte van het UWV reeds in zijn bezit nu deze is overgelegd bij repliek als 

bijlage 9.1. 

Klachtonderdeel 1 is dan ook – bij gebrek aan feitelijke grondslag – ongegrond. 

 

V.3. Daarnaast kan klager niet meer klagen over de rapportages waarvan de laatste op 26 april 2013 is 

opgesteld en de contacten die hij in 2013 met verweerder heeft gehad.  

Gelet op artikel 2.1.4 van het RvT vervalt de mogelijkheid van het indienen van een klacht door 

verjaring in zeven jaren. Deze zeven jaren na de desbetreffende gedragingen van verweerder zijn 

ruimschoots verstreken. 

Nu het meest vergaande verweer doel treft, behoeven de overige (inhoudelijke) stellingen van klager 

wat betreft dit gedeelte van de klacht geen bespreking meer. 

Klachtonderdeel 2 is daarmee eveneens ongegrond. 

 

V.4. Nu ook overigens niet is gebleken van enig klachtwaardig handelen van verweerder jegens klager 

wordt de klacht ongegrond verklaard. 
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VI De beslissing 

 

De voorzitter: 

 

- verklaart de klacht ongegrond als voormeld; 

 

 

Aldus gewezen op 4 mei 2022 

 

door: 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

mr. E.A.M. Driessen, secretaris 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

w.g. C.M. Berkhout 

 

 

 


