
 

Reglement dienstmerk VGCt  
Door het bestuur vastgesteld d.d. 10 december 2021     

De Vereniging voor Gedragstherapieën en Cognitieve therapieën (VGCt) verleent haar leden die 
aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen een registratie. De VGCt kent de volgende registraties: 
cognitief gedragstherapeut VGCt, cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt, supervisor VGCt en 
wetenschappelijk onderzoeker VGCt.  
 
In het kader van de professionalisering van de cognitieve gedragstherapie heeft het bestuur aan 
deze registraties gelijknamige titels verbonden. Dit betekent dat leden met een dergelijke 
registratie zich als zodanig kenbaar kunnen maken. 
 
Ten einde de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen en deze titels te beschermen 
tegen misbruik van niet-gekwalificeerden heeft het bestuur de naam VGCt® merkenrechtelijk als 
collectief dienstmerk laten beschermen binnen de Benelux bij het Benelux-Merkenbureau.  
Tevens heeft het bestuur besloten dit keurmerk VGCt® toe te kennen aan opleidingsactiviteiten die 
aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.  
 
Ten behoeve van een zorgvuldig gebruik van het dienstmerk is dit reglement opgesteld, dat in de 
bestuursvergadering van 10 december 2021 is aangenomen. Dit reglement vervangt het reglement 
voor gebruik van het dienstmerk VGCt van 13 december 2019. 
 
Artikel 1 Definities 

 VGCt:  de rechtspersoonlijkheid bezittende Vereniging voor  
  Gedragstherapieën en Cognitieve therapieën; 

 Huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van de VGCt; 
 Statuten: de statuten van de VGCt, zoals laatstelijk gewijzigd op  

 15 december 2021; 
 Bestuur:  het verenigingsbestuur van de VGCt, zoals omschreven in

 artikel 11 van de statuten; 
 College van Beroep: het College van Beroep van de VGCt, zoals omschreven in

 artikel 23 van de statuten en nader uitgewerkt het 
 huishoudelijk reglement; 

 Accreditatiereglement: het reglement opleiders en opleidingen van de VGCt dat wordt
 vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de
 ledenraad van de VGCt. 

 Registratiereglement:  het reglement registraties van de VGCt dat wordt vastgesteld
 door het bestuur en goedgekeurd door de ledenraad van de 
 VGCt. 
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Artikel 2 Algemeen 
1. Het bestuur van de VGCt is als enige bevoegd het recht van gebruik van het dienstmerk VGCt 

met inachtneming van de bepalingen van dit reglement toe te kennen aan de leden van de VGCt 
die voldoen aan de bepalingen van artikel 3 van dit reglement.  

2. Het bestuur is tevens bevoegd het recht van gebruik van het dienstmerk VGCt met 
inachtneming van de bepalingen van dit reglement toe te kennen aan geaccrediteerde 
opleidingsactiviteiten.  

3. Het in de voorafgaande leden bedoelde gebruiksrecht is op geen enkele wijze overdraagbaar 
dan wel aan derden in licentie te geven. 
 

Artikel 3 Voorwaarden gebruik dienstmerk VGCt 
1. Het recht van gebruik van de titel Supervisor VGCt® komt toe aan degene die gewoon lid A is 

van de VGCt zoals omschreven in artikel 3 lid 2 van de statuten en voldoet aan de voorwaarden 
voor het supervisorschap zoals omschreven in het huishoudelijk reglement en het 
registratiereglement. 

2. Het recht van gebruik van de titel Cognitief gedragstherapeut VGCt® komt toe aan degene die 
gewoon lid A is van de VGCt zoals omschreven in artikel 3 lid 2 van de statuten. 

3. Het recht van gebruik van de titel Cognitief gedragstherapeut VGCt in opleiding® komt toe aan 
degene die aspirant lid A is van de VGCt zoals omschreven in artikel 3 lid 3 van de statuten. 

4. Het recht van gebruik van de titel Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt® komt toe aan 
degene die gewoon lid B is van de VGCt zoals omschreven in artikel 3 lid 4 van de statuten. 

5. Het recht van gebruik van de titel Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt in opleiding® 
komt toe aan degene die aspirant lid B is van de VGCt zoals omschreven in artikel 3 lid 5 van de 
statuten. 

6. Het recht van gebruik van de titel Wetenschappelijk onderzoeker VGCt® komt toe aan degene 
die wetenschappelijk lid is van de VGCt zoals omschreven in artikel 3 lid 6 van de statuten. 

7. Het recht van gebruik van het dienstmerk VGCt® komt toe aan de aanbieder van een  
opleidingsactiviteit die een door de VGCt geaccrediteerde opleidingsactiviteit organiseert, zoals 
omschreven in het huishoudelijk reglement en het accreditatiereglement. De aanbieder mag het 
dienstmerk alleen gebruiken voor de geaccrediteerde activiteit, op de wijze zoals vermeld in 
artikel 4 lid 2.  
 

Artikel 4 Wijze gebruik dienstmerk VGCt 
1. Het gebruik van het dienstmerk VGCt is de leden, die bevoegd zijn verklaard tot het gebruik van 

dit dienstmerk, slechts toegestaan als toevoeging achter de naam op briefpapier, visitekaartjes, 
e-mails, websites, facturen, advertenties, al dan niet wetenschappelijke publicaties, 
audiovisuele middelen en andere middelen om zich publiekrechtelijk of in wetenschappelijke 
kring bekend te maken, het één en ander conform aanwijzingen van het bestuur.  

2. Het gebruik van het dienstmerk VGCt is de aanbieder van een opleidingsactiviteit, die bevoegd 
is verklaard tot het gebruik van dit dienstmerk voor een geaccrediteerde opleidingsactiviteit, 
slechts toegestaan als toevoeging achter deze opleidingsactiviteit op advertenties, prijslijsten, 
folders, facturen en briefpapier met betrekking tot de opleidingsactiviteit, zolang de 
opleidingsactiviteit door de VGCt is geaccrediteerd.  
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Artikel 5 Toezicht 
1. Het bestuur is aangewezen als toezichthoudend orgaan op het gebruik van het dienstmerk 

VGCt. 
2. Indien blijkt dat een daartoe gerechtigd lid van de VGCt het dienstmerk VGCt op een andere 

wijze gebruikt dan in dit reglement is bepaald, is het bestuur bevoegd één of meer van de 
volgende maatregelen te nemen tegen het betreffende lid:  
 waarschuwing gepaard met een aanwijzing van de maatregel die door betreffende moet 

worden genomen om aan de vereisten van dit reglement te kunnen voldoen; 
 opleggen van een geldboete met een maximum van € 10.000,- voor iedere overtreding; 
 beëindiging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 5 lid 3 of lid 4 van de statuten. 

3. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op een aanbieder van 
opleidingsactiviteiten.  

4. Indien blijkt dat een daartoe niet gerechtigd lid of deelnemer van de VGCt of een aanbieder van 
opleidingsactiviteiten het dienstmerk VGCt gebruikt, is het bestuur bevoegd tot het opleggen 
van een geldboete met een maximum van € 10.000,-. 

5. Eventuele incasso- en/of procedurekosten, in verband met het in en buiten rechte vorderen van 
een geldboete als bedoeld in lid 2 en 4, komen voor rekening van het in overtreding zijnde lid, 
de in overtreding zijnde deelnemer of de in overtreding zijnde aanbieder van 
opleidingsactiviteiten.  

6. Alvorens over te gaan tot een in lid 2 of lid 4 genoemde maatregel is het bestuur verplicht de 
betrokkene in de gelegenheid te stellen zich te verweren tegen de beweerde overtreding. Het 
bestuur zorgt er voorts voor dat voldoende waarborgen in acht worden genomen voor de 
toepassing van het beginsel van hoor- en wederhoor en voor een motivering van de beslissing.  

7. Tegen een besluit van het bestuur kunnen betrokkene en klager in beroep komen bij het College 
van Beroep van de VGCt. 

 
Artikel 6 Meldingsplicht 
Leden en aanbieders die gerechtigd zijn tot het gebruik van het dienstmerk VGCt worden geacht 
iedere inbreuk op dit dienstmerk, die hem/haar ter kennis komt, mee te delen aan het bestuur. Het 
bestuur onderzoekt of er tegen de inbreuk opgetreden moet worden. 
 
Artikel 7 Beëindiging recht gebruik dienstmerk VGCt 
Het recht van gebruik van het dienstmerk VGCt eindigt: 
1. onverminderd het bepaalde in de Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom, door: 

 het na sommatie geen gevolg geven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 5 lid 2 van dit 
reglement; 

 het ook na sommatie niet voldoen van de geldboete als bedoeld in artikel 5 lid 2 van dit 
reglement; 

2. indien niet langer aan de voorwaarden, zoals omschreven in artikel 3 van dit reglement, wordt 
voldaan; 

3. bij beëindiging van het lidmaatschap zoals omschreven in artikel 5 van de statuten; 
na het opleggen van een maatregel door het bestuur als bedoeld in artikel 9 van de statuten en 
hoofdstuk 3 van het huishoudelijk reglement. 
 


