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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 mei 2022 door A, 

hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen 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: 

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 4 mei 2022; 

- het verweerschrift met de bijlagen d.d. 21 juni 2022 namens verweerder via e-mail ingediend door 

zijn advocaat mr. Charlotte Schilt; 

- de repliek met de bijlagen binnengekomen bij het College van Toezicht op 7 juli 2022; 

- de dupliek ingediend door mr. Schilt voornoemd d.d. 28 juli 2022.  

 

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

het College van 2 november 2022. 

 

II De feiten 
 

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

a. Klager is vanaf februari 2022 onder behandeling geweest bij verweerder.  

b. Klager had met verweerder drie behandelafspraken waarvoor klager in totaal 575 Euro heeft 

betaald. 

c. Verweerder heeft klager hiervoor achteraf facturen gestuurd. 

d. Klager heeft deze facturen ingediend bij zijn zorgverzekeraar. 

e. De zorgverzekeraar heeft geweigerd de kosten te vergoeden. 

 

 

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 onduidelijkheid gecreëerd bij klager over de vraag of zijn diensten werden vergoed 

door de verzekeraar van klager; 

2. Op vragen van klager hieromtrent is verweerder niet meer teruggekomen. 

Klager stelt hiertoe dat hij specifiek een Amerikaanse therapeut heeft gezocht en met verweerder heeft 

gesproken over de vraag of zijn facturen vergoed zouden worden door zijn zorgverzekeraar. 

Uiteindelijk bleek dit niet het geval en heeft verweerder klager daarom een korting aangeboden. 

Volgens klager heeft verweerder onzorgvuldig gehandeld door onrealistische verwachtingen bij hem  

te wekken. Het document van 4 februari 2022 waar verweerder zich op beroept is klager onbekend. 

 

 

IV Het standpunt van verweerder 

 

Verweerder heeft de klacht gemotiveerd betwist. Hij heeft een beroep gedaan op een door hem met 

klager besproken document gedateerd 4 februari 2022. Dit document bevat volgens verweerder 

belangrijke informatie over de door hem als professional verleende diensten en zakelijke beleid. 
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Onderdeel hiervan is een hoofdstuk “billing, payments and insurance reimbursement” waaruit blijkt 

dat cliënten zelf afspraken met hun verzekeraar moeten maken. 

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

ingegaan. 

 

 

V De overwegingen van het College 

 

De door klager ingediende klacht kan niet door het College worden beoordeeld.  

De klacht betreft de vergoeding van de facturen en wat hierover door partijen is afgesproken. Dat is 

een civielrechtelijk geschil. De klacht heeft immers betrekking op de financiële afwikkeling van de 

behandeling van klager door verweerder.  

De civiele rechter kan bewijs vergaren over hetgeen partijen verklaren, bijvoorbeeld door middel van 

een getuigenverhoor waarin onder ede kan worden verklaard.  

De tuchtrechter gaat niet over dergelijke geschillen. 

Klager is dan ook niet-ontvankelijk in zijn klacht. 

 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn  klacht. 

 

 

Aldus gewezen en verstuurd op 22 december 2022 

 

 

door: 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

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

drs. H. Geertsema, 

drs. A.C. van der Horst, mmc, 

drs. A. Wensing-Kruger, 

leden 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

W.g. C.M. Berkhout 

 


