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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 29 maart 2022 door 

A1 B.V. en A2, hierna te noemen klagers, ingediende klacht tegen drs. B, hierna te noemen 

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

psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennis genomen van: 

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 29 maart 2022; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 22 april 2022. 

 

Nadat de mondelinge behandeling van de klacht was verplaatst, heeft deze plaatsgevonden ter zitting 

van het College van 5 oktober 2022. Namens A1 waren aanwezig C, bestuurder en A2 voornoemd. A2 

was daarnaast pro se aanwezig. Ook was verweerster aanwezig, vergezeld door haar collega, D. 

Verweerster werd bijgestaan door mr. L. Greebe, werkzaam bij DAS. 

 

II De feiten 

 

Op grond van de stukken en van hetgeen ter zitting heeft plaatsgevonden kan van het volgende worden 

uitgegaan. 

a. Verweerster is als psycholoog werkzaam bij X, een multidisciplinair centrum gespecialiseerd 

in onder meer Arbeid en Gezondheid. 

b. A1 (hierna ook wel klaagster) is een transportbedrijf te Y (hierna ook te noemen de 

werkgever). A2 (hierna ook wel klager) verricht als juridisch adviseur werkzaamheden in 

opdracht voor A1. 

c. E (hierna de werknemer) is als internationaal chauffeur werkzaam geweest voor de werkgever. 

d. Op 16 juli 2020 is de werknemer door de werkgever na een al langer bestaand conflict op 

staande voet ontslagen wegens het uiten van ernstige bedreigingen jegens de bestuurders. 

e. Bij beschikking van de kantonrechter te Maastricht van 28 oktober 2020 is het door de 

werknemer ingediende verzoek tot onverwijlde vernietiging van het ontslag op staande voet en 

toekenning van een schadevergoeding afgewezen. 

f. Verweerster heeft in opdracht van het UWV op 7 december 2020 een intakerapportage 

opgesteld betreffende een mogelijk arbeidsrevalidatietraject voor de werknemer. In deze 

rapportage staat – voor zover hier van belang - vermeld dat de werknemer negatieve 

ervaringen en gebeurtenissen heeft meegemaakt tijdens de werkuitvoering en dat hij op 9 juli 

2020 ziek is uitgevallen vanwege spanningen. Deze rapportage wordt als hier herhaald en 

ingelast beschouwd. 

g. De werknemer heeft tegen de beschikking van de kantonrechter hoger beroep ingesteld bij het 

Gerechtshof te Den Bosch waarbij hij de intakerapportage van verweerster heeft overgelegd 

om te bewijzen dat hij zich ten tijde van het ontslag op staande voet reeds had ziek gemeld. De 

werkgever heeft op haar beurt in hoger beroep de voorwaardelijke ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst met de werknemer gevorderd.  

h. Naar aanleiding van de overgelegde intakerapportage heeft de advocaat van klaagster via e-

mail contact trachten te leggen met verweerster om kritiek van klaagster op de inhoud daarvan 

kenbaar te maken. De advocaat van klaagster heeft op 18 februari 2021 hierop via e-mail een 
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antwoord gekregen van D voornoemd die in opdracht van de algemeen directeur van X laat 

weten dat de werknemer bij hen onder begeleiding is in opdracht van het UWV. X is volgens 

haar dan ook geen partij in het dispuut tussen werkgever en werknemer. Daarom zal niet 

inhoudelijk op de e-mail of vragen van derden worden ingegaan.  

i. Op 24 februari 2021 heeft verweerster in opdracht van het UWV een tussentijdse rapportage 

opgemaakt van de arbeidsrevalidatie van de werknemer. Hierin wordt – kort gezegd - 

gesproken van PTSS-kenmerken. Voorts wordt vermeld dat sprake is van 

onrechtvaardigheids- en schaamtegevoelens bij de werknemer onder andere omdat de 

juridisch adviseur van klaagster A2 behalve de huisarts van de werknemer ook verweerster 

heeft lastig gevallen door middel van intimiderende taal. Deze rapportage wordt als hier 

herhaald en ingelast beschouwd. 

j. Verweerster heeft de tussentijdse rapportage via beveiligd mailen toegestuurd aan de 

verzekeringsarts, werkzaam bij het UWV, en de werknemer/verzekerde. In het begeleidende 

schrijven bij de rapportage aan de werknemer vermeldt X standaard dat de rapportage voor de 

werknemer/verzekerde vertrouwelijk is bedoeld.  

k. In april 2021 heeft de mondelinge behandeling van de zaak in hoger beroep bij het 

Gerechtshof plaatsgevonden. De werknemer heeft in hoger beroep beide rapportages van 

verweerster overgelegd. In die zitting is klaagster akkoord gegaan met een minnelijke 

schikking met de werknemer ten bedrage van 15.000 Euro. 

l. Op 20 mei 2021 heeft klaagster X aansprakelijk gesteld vanwege onrechtmatig handelen 

omdat door de inbreng van de rapportages van verweerster in hoger beroep de kansen van 

klaagster om een gelijk resultaat te behalen als bij de rechtbank volgens haar drastisch zijn 

geslonken. De schade komt volgens klaagster uit op een bedrag van 20.000,= Euro. 

 

III Het standpunt van klagers en de klacht 

 

De klacht is gebaseerd op een groot aantal artikelen uit de Beroepscode en houdt in, zakelijk en kort 

samengevat weergegeven, dat verweerster in strijd met die code heeft gehandeld om de volgende 

redenen: 

1. Zij heeft blijk gegeven van partijdigheid en vooringenomenheid in haar rapportages door 

daarin een uitermate negatief beeld te schetsen van klaagster en ook van klager (artikel 97 Bc). 

Ook heeft zij in de rapportages uitsluitend op de informatie van de werknemer gevaren en 

heeft de daarin opgenomen gegevens niet uit eigen onderzoek verkregen (artikel 96 Bc); 

2. Zij heeft in de rapportages niet opgenomen dat deze slechts een beperkte geldigheid hebben 

(artikel 28 Bc); 

3. Zij heeft de werknemer geadviseerd foto’s te maken van de werkgever in het kader van zijn 

voorgenomen aangifte van stalking jegens de werkgever. 

Klagers stellen hiertoe dat verweerster door haar handelen kwaad bloed heeft gezet bij klaagster. 

Verweerster is op meerdere fronten tekortgeschoten. Zo heeft zij selectief feiten in de rapportages 

opgenomen. De door haar in de rapportages genoemde ziekmakende werkomstandigheden hebben 

nooit bestaan en van slecht werkgeverschap was geen sprake. De vooringenomenheid van verweerster 

blijkt eveneens uit haar advies aan de werknemer foto’s te maken van de werkgever. Verweerster heeft 

hierdoor volgens klagers onzorgvuldig gehandeld. 

 

IV Het standpunt van verweerster 

 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist. Zij heeft verklaard voortaan voorzorgsmaatregelen te 

zullen nemen dat rapportage niet anders wordt gebruikt dan waarvoor deze is bedoeld. Voor zover van 

belang voor de beoordeling van de klacht zal daarop in het onderstaande nader worden ingegaan. 
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V De overwegingen van het College 

 

V.1. Het College overweegt dat zowel klaagster als klager ontvankelijk zijn in de door hen ingediende 

klacht. Daartoe wordt het volgende overwogen. 

Ingevolge artikel 2.1.3 lid 1 van het Reglement voor het Toezicht neemt het College van Toezicht 

geen klacht in behandeling als de klager daarbij geen belang heeft, tenzij naar het oordeel van het 

College behandeling van de klacht in het belang is van de psychologie of de psychologiebeoefening. 

Volgens lid 2 van dit artikel wordt een klager geacht belang te hebben wanneer hij voldoet aan de 

begripsomschrijving van betrokkene zoals vastgelegd in de Beroepscode voor psychologen.  

 

V 2. De definitie van betrokkene in artikel 1.2 van de hier van toepassing zijnde Beroepscode 2015, 

hierna de code, luidt als volgt:  

“Elke persoon die direct of indirect is betrokken bij het beroepsmatig handelen van de psycholoog of 

die daardoor in zijn belangen wordt geraakt; zoals de cliënt, de partner en naaste verwanten van de 

cliënt, de opdrachtgever, de collega, student, proefpersoon, et cetera.” 

 

V.3. Het College is van oordeel dat klagers kunnen worden gekwalificeerd als betrokkene bij het 

beroepsmatig handelen van verweerster nu zij daarbij beide indirect zijn betrokken en (stellen) 

daardoor in hun belangen te zijn geraakt. 

 

V.4. 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.5. Artikel 97 van de Beroepscode schrijft voor dat de psycholoog zich in rapportages beperkt tot het 

vermelden van die gegevens en beoordelingen die voor het doel van de rapportages noodzakelijk zijn. 

 

Het rapport dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen: 

• Het rapport vermeldt de feiten, omstandigheden en bevindingen waarop het berust; 

• Het rapport geeft blijk van een geschikte methode van onderzoek om de voorgelegde 

vraagstelling te beantwoorden; 

• Uit de rapportage moet duidelijk blijken op welke gronden de bevindingen en conclusies 

berusten en wat de beperkingen daarvan zijn; 

• Het rapport vermeldt de bronnen waarop het berust, daaronder begrepen de gebruikte 

literatuur en de geconsulteerde personen; 

• In de rapportage wordt melding gemaakt van de vertrouwelijke aard en na verloop van welke 

termijn de conclusies redelijkerwijs hun geldigheid hebben verloren; 

Het College toetst of het onderzoek door de psycholoog dat tot de rapportage heeft geleid uit het 

oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid de tuchtrechtelijke toets der kritiek kan doorstaan en of 

de psycholoog binnen de grenzen van zijn deskundigheid is gebleven. Ten aanzien van de conclusie 

van de rapportage wordt beoordeeld of de psycholoog in redelijkheid tot die conclusie heeft kunnen 

komen. 

 

V.6. Het College is van oordeel dat de door verweerster opgestelde rapportages aan bovengenoemde 

vereisten voldoen.  

De rapportages betreffen de intake en voortgang van het revalidatietraject van de werknemer als 

verzekerde en zijn opgesteld in opdracht van het UWV. In dat kader heeft verweerster kunnen 

rapporteren zoals zij heeft gedaan omdat het in beide rapportages niet gaat om de feitelijke waarheid 

maar om een weergave van de door de werknemer, als cliënt van het UWV, ondervonden 
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therapeutische waarheid. Op grond hiervan was het voor verweerster ook niet noodzakelijk de 

werkgever om wederhoor te vragen. 

 

V.7. Verweerster had naar het oordeel van het College wel toestemming moeten vragen aan klager om 

in de tussentijdse rapportage de volgens haar intimiderende manier te benoemen waarop hij getracht 

heeft contact met haar te leggen welk oordeel zij uit eigen waarneming had verkregen (artikel 96 

Beroepscode). 

Klachtonderdeel 1 is in zoverre gegrond. 

 

V.8. Klachtonderdeel 2 is eveneens gegrond. 

Artikel 28 van de Beroepscode schrijft voor dat in rapportage moet worden vermeld dat deze van 

vertrouwelijke aard is, dat de conclusies alleen betrekking hebben op de aan de rapportage ten 

grondslag liggende doel- of vraagstelling en niet zonder meer kunnen dienen voor de beantwoording 

van andere vragen. Ook dient volgens dit artikel in rapportage te worden vermeld na verloop van 

welke termijn de conclusies redelijkerwijs hun geldigheid verloren hebben.  

Verweerster heeft verklaard dat zij er niet bij heeft stilgestaan dat de rapportages zouden kunnen 

worden ingebracht in de juridische procedures tussen werkgever en werknemer.  

Naar het oordeel van het College heeft verweerster niet aan artikel 28 van de Beroepscode voldaan. 

Slechts in de begeleidende brief bij de rapportage is opgenomen dat deze “”vertrouwelijk” is en ter 

kennisname van de verzekerde. Deze vermelding is gelet op de tekst van voormeld artikel echter 

onvoldoende, ook omdat zo’n brief makkelijk los raakt van de rapportage zelf waarmee het mogelijk 

wordt dat de rapportage een eigen leven gaat leiden. 

Door te handelen als in artikel 28 voorgeschreven kunnen psychologen voorkomen dat een rapportage 

wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is opgesteld. 

Daarom adviseert het College aan beroepsbeoefenaren in elke rapportage een disclaimer te plaatsen 

met een tekst gebaseerd op artikel 28 voornoemd. 

 

V.9. Klachtonderdeel 3 houdt in dat verweerster de werknemer heeft geadviseerd foto’s te maken van 

de bestuurder van de werkgever om stalking door haar te bewijzen. Verweerster heeft ontkend cliënt 

dit advies te hebben gegeven.  

Onder deze omstandigheden kan het College niet vaststellen of verweerster op deze wijze heeft 

gehandeld, omdat aan het woord van de één niet meer geloof kan worden gehecht dan aan het woord 

van de ander. In gevallen als deze is het vaste tuchtrechtspraak dat het verwijt van klagers niet gegrond 

kan worden bevonden. Dit oordeel berust niet op het uitgangspunt dat het woord van klagers minder 

geloof verdient dan dat van verweerster, doch op de omstandigheid dat voor het oordeel of een 

bepaalde verweten gedraging van de aangeklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar is, eerst moet worden 

vastgesteld welke feiten daaraan ten grondslag gelegd kunnen worden. Dit klachtonderdeel is derhalve 

ongegrond. 

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht gedeeltelijk gegrond is. 

Het College acht de maatregel van waarschuwing passend. 
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VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- waarschuwt verweerster. 

 

Aldus gewezen en verstuurd op 5 december 2022 

 

door: 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

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

drs. R. Beer, 

dr. H.F.A. Diesfeldt, 

drs. R.A.M. Postma 

leden 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

W.g. C.M. Berkhout 

 

 

 


