Regeling bijdrage aan de voor de opleiding tot psychoanalyticus verplichte
controle-analyse
Artikel 1: Realisering doelstelling
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De Stichting Psychoanalytische Fondsen heeft als doel: (1) het verlenen van financiële
steun aan het streven tot verdieping en verspreiding van de psychoanalyse en de
psychoanalytische psychotherapie en (2) het verlenen van financiële steun aan de
opleiding in en praktische toepassing van de psychoanalyse en de psychoanalytische
psychotherapie.
2.

In dit kader heeft de Stichting Psychoanalytische Fondsen onderhavige regeling opgesteld
op grond waarvan een ieder die als kandidaat is toegelaten tot de opleiding tot
psychoanalyticus van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA), het
Nederlands Psychoanalytisch Genootschap (NPG) of de Nederlands Psychoanalytische
Groep (NPAG) een bijdrage kan aanvragen voor het doen van een verplichte
controle-analyse voor deze opleiding.

3.

De bijdrages worden gefinancierd uit het vermogen van de Stichting Psychoanalytische
Fondsen, gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2: Definities
1.
Stichting
De Stichting Psychoanalytische Fondsen.
2.

Kandidaat
Degene die definitief is toegelaten tot de opleiding tot psychoanalyticus van de NVPA,
het NPG of de NPAG.

3.

De opleiding
De opleiding tot psychoanalyticus van de NVPA, het NPG of de NPAG.

4.

Bijdrage (enkelvoud)
Het totaal van de bijdragen die de Stichting toekent aan de kandidaat die een controleanalyse doet. De bijdrage geldt voor maximaal vier jaar.

5.

Bijdragen (meervoud)
De bedragen die jaarlijks worden overgemaakt naar de kandidaat.

6.

Jaar
De datum van de aanvang van toekenning tot dezelfde datum een jaar later.

7.

Bewijs van deelname
Een bewijs van definitieve toelating tot de opleiding tot psychoanalyticus van de NVPA,
het NPG of de NPAG.

8.

Aanvrager
Degene die een aanvraag doet voor een bijdrage aan een controle-analyse uitgevoerd in
het kader van de opleiding tot psychoanalyticus van de NVPA, het NPG of de NPAG.

9.

Aanvraag
Een aanvraag voor een bijdrage aan de controle-analyse uitgevoerd in het kader van de
opleiding tot psychoanalyticus van de NVPA, het NPG of de NPAG.
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10.

Toekenning
De schriftelijke mededeling van de Stichting waarin is opgenomen welke bijdrage
wordt toegekend.

11.

Regeling
Regeling bijdrage aan de voor de opleiding tot psychoanalyticus verplichte controleanalyse

Artikel 3: Aanvraag tegemoetkoming kosten opleiding
1.
Een aanvraag kan worden ingediend door een ieder die als kandidaat is toegelaten tot de
opleiding tot psychoanalyticus van de NVPA, het NPG of de NPAG.
2.

Een aanvraag dient te geschieden door middel van een door de Stichting vastgesteld
aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de bureaumanager van
de Stichting. De aanvrager dient het aanvraagformulier naar beste eer en geweten in te
vullen en verklaart dit door indiening van het formulier te hebben gedaan.

3.

Op de aanvraag is de op dat moment geldende Regeling van toepassing.

4.

Het in lid 3 bedoelde aanvraagformulier dient vergezeld te gaan van:
a.
Een OC indicatie voor toestemming voor het doen van een controle-analyse;
b.
een bewijs van het uitvoeren van een controle-analyse;
c.
een te verwachten bijdrage van derden (instellingen, verzekeraars, werkgevers,
etc).

5.

Er kan voor maximaal vier jaar subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van een
controle-analyse.

6.

Een aanvraag voor een bijdrage dient te worden ingediend, voorzien van alle benodigde
gegevens. Zolang niet de volledige gegevens zijn ontvangen door de Stichting, zal de
aanvraag niet in behandeling worden genomen. Voor een eenmaal toegekende bijdrage
moet jaarlijks een verklaring worden ingediend, waarbij duidelijk wordt dat de analyse
nog loopt zonder wijzigingen.

Artikel 4: Beoordeling
1.
De Stichting zal beoordelen of de aanvraag en de aanvrager aan de voorwaarden genoemd
in deze regeling voldoet. De Stichting zal de aanvrager hierover schriftelijk berichten.
2.

De Stichting beoordeelt de aanvragen voor subsidie gedurende het gehele jaar, binnen 3
maanden na het indienen van de aanvraag.

3.

De aanvrager is verplicht alle gegevens en inlichtingen te verstrekken, alsmede alle
medewerking te verlenen, die noodzakelijk of gewenst worden geacht door de
Stichting met betrekking tot de controle op de naleving en de uitvoering van het gestelde
in deze Regeling en de toekenning.

4.

Het bestuur houdt zich het recht voor bijdragen van derden in mindering te brengen op de
toe te kennen/toegekende bijdrage door de Stichting.

5.

De aanvrager kan geen aanspraak maken op een andere bijdrage dan vermeld bij de
toekenning.
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6.

Het is de Stichting toegestaan om in een voorkomend geval (één en ander ter vrije
beoordeling van de Stichting) af te wijken van deze Regeling, zonder dat andere
aanvragers / kandidaten daaraan rechten kunnen ontlenen.

Artikel 5: Uitbetaling vastgestelde bijdrage
1.
De bijdrage wordt conform de specificatie aan het eind van een jaar uitgekeerd.
2.

De bijdragen worden door de Stichting aan de aanvrager uitbetaald uiterlijk een maand na
het verstrijken van een jaar.

3.

Ieder jaar beoordeelt de Stichting of de aanvrager nog voor toekenning overeenkomstig
deze regeling in aanmerking komt aan de hand van de jaarlijks in te dienen verklaring.

4.

De Stichting heeft (naar eigen keuze) het recht om een betaalde bijdrage over een bepaald
jaar geheel of pro rata te verminderen als gedurende het jaar waarvoor de vergoeding is
toegekend blijkt dat de aanvrager niet meer aan de voorwaarden uit deze regeling voldoet,
dan wel de aanvrager een bijdrage van derden heeft ontvangen terwijl deze niet was
doorgegeven.

5.

De aanvrager is gehouden om jaarlijks uit zichzelf aan de Stichting te melden dat er een
bijdrage van derden is ontvangen voor de controleanalyse, wanneer dit bij de
aanvraag nog niet was gemeld.

Artikel 6: Vervallen vastgestelde bijdrage:
1.
De bijdrage vervalt in geval van overmacht, faillissement van de aanvrager, het van
toepassing verklaren van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op
de aanvrager, het overlijden en/of vertrek naar het buitenland van de aanvrager, het
onder curatele stellen van de aanvrager en/of het faillissement van de Stichting.
3.

De aanvrager is gehouden om de Stichting onmiddellijk op de hoogte te stellen van het
onderbreken of afbreken van de opleiding tot psychoanalyticus van de NVPA, het NPG
of de NPAG. Hetzelfde geldt voor die kandidaat waarbij de controle-analyse is
onderbroken, of afgebroken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1.
Aan de toekenning kunnen door de aanvrager geen andere rechten worden ontleend
anders dan dat de Stichting de toekenning van de individuele aanvrager gestand doet. Eén
en ander met inachtneming van artikel 9 lid 3 dezes.
2.

De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door anderen dan de Stichting
verrichte werkzaamheden voortvloeiende uit de uitvoering van dit reglement.

Artikel 8: Inwerkingtreding
1.
Deze Regeling treedt in werking per 1 april 2015.
Artikel 9: Slotbepaling
1.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting.
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2.

Het staat de Stichting vrij dit reglement (zowel voor bestaande als toekomstige
aanvragers/kandidaten) op ieder gewenst moment aan te passen, waaronder doch niet
uitsluitend de voorwaarden waaraan de aanvrager dient te voldoen of een maximum te
stellen aan het aantal bijdragen. De Stichting zal de aanvragers hiervan schriftelijk op de
hoogte brengen.

3.

De Stichting behoudt zich het recht voor in onvoorziene omstandigheden/gevallen dan
wel bij oneigenlijk gebruik (tussentijds) de bijdrage als bedoeld in deze regeling te
verminderen of te weigeren.

4.

Bijdragen overeenkomstig deze regeling zijn nimmer rentedragend ten laste van de
Stichting.

5.

Tegen een beslissing van het bestuur op een aanvraag voor een bijdrage kan geen beroep
worden ingesteld, onverlet de mogelijkheid in de toekomst een nieuwe aanvraag in te
dienen.

6.

Voor inlichtingen kan een ieder zich wenden tot de bureaumanager van de Stichting
Psychoanalytische Fondsen (Olympiaplein 2 te Amsterdam, email:
pafondsen@outlook.com
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