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Reglement voor het gebruik van het dienstmerk Seksuoloog NVVS, 
het dienstmerk Consulent Seksuele Gezondheid NVVS en het 

dienstmerk Aantekening Seksuologie NVVS  
 

Als vastgesteld op de BLV van 22 november 2013 

 

Seksuoloog NVVS 

De Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) heeft in het kader van de 

professionalisering van de seksuele en reproductieve gezondheidsheidszorg in de 

Algemene ledenvergadering van 4 juni 1993 het reglement aangenomen voor de 

registratie van seksuologische hulpverleners en seksuologen werkzaam op het terrein 

van onderwijs, preventie en voorlichting over seksualiteit.  

Dat betekent dat seksuologen die voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in 

het registratiereglement van de NVVS dit kenbaar moeten kunnen maken.  

Om de belangen van deze seksuologen zo goed mogelijk te behartigen en de titel 

seksuoloog te beschermen tegen misbruik door niet gekwalificeerden heeft het bestuur 

de titel Seksuoloog NVVS ingevoerd en deze  merkenrechtelijk laten beschermen binnen 

de Benelux bij het Benelux-Merken-bureau.   

  

De onderstaande overwegingen hebben een rol gespeeld bij het invoeren van de titel 

Seksuoloog NVVS;  

 kwaliteitsborging binnen de beroepsgroep; 

 herkenbaarheid van geregistreerde seksuologen;  

 bescherming van de potentiële cliënt; 

 het bevorderen van de identiteit van de seksuologie 

  

Onderhavig reglement is opgesteld ter bevordering en handhaving van het zorgvuldig 

gebruik van het dienstmerk Seksuoloog NVVS en voor het eerst vastgesteld in de 

Algemene ledenvergadering van de NVVS op 27 oktober 1994.  

 

Aantekening seksuologie NVVS en Consulent seksuele gezondheid NVVS 

De titels Aantekening seksuologie NVVS en Consulent seksuele gezondheid NVVS zijn 

eveneens merkenrechtelijk beschermd, waardoor met ingang van  29 augustus 2012 de 

bepalingen van het reglement dienstmerk Seksuoloog NVVS ook van toepassing zijn voor 

het gebruik van deze titels.  

 
Artikel 1  

 

1.1. Alleen het bestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor 

Seksuologie (NVVS) is bevoegd het recht tot gebruik van de dienstmerken Seksuoloog 

NVVS, Aantekening Seksuologie NVVS en Consulent Seksuele Gezondheid NVVS toe te 

kennen aan die leden van de NVVS die voldoen aan de voor deze titels vastgestelde 

criteria. De Registratiecommissie van de NVVS is aangewezen om de controle van de 

bepalingen in deze uit te voeren.  

 

1.2. Het toekennen van deze titels en het gebruik daarvan is strikt persoonlijk en op 

geen enkele wijze overdraagbaar.  

  

Artikel 2  
 

Het gebruik van het dienstmerk Seksuoloog NVVS, Aantekening Seksuologie NVVS of 

Consulent Seksuele Gezondheid NVVS is slechts toegestaan als toevoeging achter de 

naam en basisdiscipline.  
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Artikel 3   

 

3.1. De Registratiecommissie van de NVVS is aangewezen als toezichthoudend orgaan op 

het gebruik van het dienstmerk Seksuoloog NVVS, de Aantekening Seksuologie NVVS en 

Consulent Seksuele Gezondheid NVVS.   

 

3.2. Bij gebruik van het dienstmerk Seksuoloog NVVS, Aantekening Seksuologie NVVS of 

Consulent Seksuele Gezondheid NVVS op een andere wijze dan in dit reglement is 

bepaald, is de Registratiecommissie gerechtigd een of meer van de volgende 

maatregelen te nemen tegen het betreffende NVVS-lid:   

a. waarschuwing gepaard met een aanwijzing omtrent welke maatregelen door het 

betreffende NVVS-lid moet worden genomen om aan de vereisten van dit reglement 

te voldoen; 

b. opleggen van een boete met een maximum van EUR 2.500,00 voor iedere 

overtreding; 

c. verwijdering uit het register waarin het betreffende NVVS-lid staat ingeschreven.   

 

3.3. Een dergelijke maatregel wordt gemotiveerd aan het betreffende lid medegedeeld, 

waarbij de gelegenheid wordt geboden zich te verweren tegen de beweerde overtreding.  

 

3.4. Van een uitspraak van de Registratiecommissie kan beroep worden aangetekend  bij 

de Commissie van Beroep van de NVVS.   

 

Artikel 4 

 

Het bestuur van de NVVS zal een ieder die de dienstmerken Seksuoloog NVVS, 

Aantekening Seksuologie NVVS of Consulent Seksuele Gezondheid NVVS gebruikt zonder 

aan de bepalingen in dit reglement te voldoen, aanschrijven en zo nodig een 

gerechtelijke procedure aanspannen in zake overtreding van het merkenrecht.  

  

Artikel 5   

 

Alle NVVS-leden die gerechtigd zijn tot het voeren van het dienstmerk Seksuoloog NVVS,  

de Aantekening Seksuologie NVVS of Consulent Seksuele Gezondheid NVVS worden 

geacht iedere inbreuk op dit dienstmerk die hen ter kennis komt mee te delen aan het 

bestuur van de NVVS. Het bestuur beslist omtrent het optreden in rechte dienaangaande.   

  

Artikel 6  

 

6.1. Het recht van het gebruik van het dienstmerk Seksuoloog NVVS, Aantekening 

Seksuologie NVVS of Consulent Seksuele Gezondheid NVVS eindigt, onverminderd het 

bepaalde in de Benelux Merkenwet door:  

a. beëindiging van het lidmaatschap conform de statuten;  

b. het ook na sommatie geen gevolg geven aan de aanwijzingen bedoeld in artikel 3, lid 

2 van dit reglement; 

c. bij intrekking of niet-verlenging van de inschrijving in een der registers als genoemd 

in artikel 2 van dit reglement; 

d. bij een terzake uitspraak van de Tuchtrecht Commissie van de NVVS  

 

6.2. Het NVVS-lid waarvan het gebruiksrecht van het dienstmerk Seksuoloog NVVS, de 

Aantekening seksuologie NVVS of Consulent seksuele gezondheid NVVS ingevolge het 

eerste lid van dit artikel eindigt, heeft geen recht op vergoeding van schade die hij/zij 

lijdt doordat hij/zij dit dienstmerk niet langer mag gebruiken.   


