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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 22 juni 2022 door A, 

hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen drs. B, hierna te noemen verweerder, lid van het 

Nederlands Instituut van Psychologen, en gebruiker van het dienstmerk psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 22 juni 2022; 

- het verweerschrift met de bijlagen d.d. 11 juli 2022, ingediend namens verweerder door mr. A.F. 

Geerts, advocaat te Zeist.  

 

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

het College van 31 augustus 2022. 

 

II De feiten 
 

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

a. klager is samen met zijn (ex-)echtgenote onder behandeling geweest bij verweerder in de 

periode 2012-2017. 

b. Op 6 mei 2022 heeft klager wat betreft het beroepsmatig handelen van verweerder een klacht 

met bijlagen ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege (hierna ook RTG). 

c. Op 22 juni 2022 heeft klager deze klacht met bijlagen bij het College ingediend.  

d. Blijkens een brief van 28 juni 2022 van de secretaris van het RTG is de klacht van klager 

aldaar in behandeling genomen. 

 

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. Hij heeft op onprofessionele wijze een verkeerde diagnose gesteld; 

2. Hij heeft zijn geheimhoudingsplicht geschonden; 

3. Hij heeft klager onzorgvuldig behandeld; 

4. Hij heeft rolverwarring gecreëerd door een vriendschap aan te gaan met de ex-echtgenote van 

klager; 

5. Hij was vooringenomen, heeft grensoverschrijdend gehandeld en heeft klager afgebroken in 

het bijzijn van de ex-echtgenote. 

Klager stelt hiertoe dat de behandeling door verweerder heeft geleid tot schade aan zijn persoonlijk 

welzijn en aan zijn huwelijk, hetgeen tot resultaat heeft gehad dat hij inmiddels is gescheiden. 

 

 

IV Het standpunt van verweerder 
 

Verweerder heeft het College verzocht om klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn klacht, 

aangezien klager een klacht met dezelfde strekking als de onderhavige heeft ingediend bij het 

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG). 
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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 tuchtrechtprocedure bij het NIP, gewijzigd. In dit Reglement is toen een nieuw artikel 2.1.7 

opgenomen. Dit artikel is inmiddels gewijzigd en hernoemd tot artikel 2.1.8 en luidt ten tijde van de 

indiening van deze klacht als volgt: 

 

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

tuchtrechtelijke instantie 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 andere tuchtrechtelijke instantie 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 ten overstaan van verschillende tuchtcolleges. 

 

V.2. Het College van Toezicht zal nu eerst beslissen of de klacht in behandeling wordt genomen nu 

klager eveneens bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een klacht tegen verweerder 

met bijlagen heeft ingediend. 

 

V.3. Uit de door verweerder overgelegde klacht die bij het RTG werd ingediend en de onderhavige 

klacht blijkt dat deze qua inhoud en overgelegde bijlagen nagenoeg aan elkaar gelijk zijn. 

Gelet op bovengenoemd artikel 2.1.8 RvT betekent dit dat de klacht die door klager werd ingediend 

door het College niet in behandeling zal worden genomen. 

 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- neemt de klacht niet in behandeling. 

 

 

 

Aldus gewezen en verstuurd op 27 oktober 2022 

 

door: 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

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

dr. H.F.A. Diesfeldt, 

drs. H. Geertsema, 

drs. R.A.M. Postma, 

leden  

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

W.g. C.M. Berkhout 


