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Toelichting 
 
Met ingang van 2016 is de facultaire regeling vervanging langdurig zieken komen te 
vervallen. Het risico voor ziekte ligt nu bij de wetenschappelijke afdelingen c.q. het 
faculteitsbureau. Indien de langdurige ziekte optreedt tijdens een promotietraject, wordt – 
onder conditie van zicht op succesvolle afronding – het contract in de regel na afloop 
verlengd. De kosten komen daarmee op een (aanzienlijk) later moment dan de 
ziekteperiode. Dit vergt strikte begrotingsdiscipline van de afdelingen. Om gelijke 
behandeling van promovendi in de faculteit te waarborgen en het financiële risico van 
uitval door ziekte te spreiden, ligt het in de rede om de voorziening op facultair niveau te 
handhaven voor de vervanging van langdurig zieke promovendi.,  
De Voorziening Vervanging Zieken (VVZ)  wordt gevuld vanuit de faculteit en voor een 
klein deel door een afdrachtpercentage in rekening te brengen bij projecten. 
 
Indien een promovendus gedurende zijn contract ziek wordt en dit langer duurt dan 30 
dagen aaneengesloten, zal worden besloten tot verlenging van het contract, onder 
voorwaarde dat er sprake is van een reële verwachting dat deze verlenging zal leiden tot 
afronding van het proefschrift. De promotor wordt hiertoe geraadpleegd door de P&O-
adviseur. 
 
Artikel 1 Toekenning 
Toekenning van een compensatie vanuit de Voorziening Vervanging Zieken gebeurt onder 
de volgende twee voorwaarden: 

1. Medewerker is promovendus; 
2. De medewerker is ziek gemeld en heeft zich als zodanig geregistreerd in  

Vu-net; 
3. De medewerker krijgt een verlenging evenredig aan het aantal ziektedagen. 

 
Artikel 2 De hoogte van de vergoeding 
De hoogte van de vergoeding bedraagt de superbruto loonkosten van verlenging aan het 
einde van het contract voor de totale duur van de ziekte. 
 
Artikel 3 Wachttijd 
Bij een promovendus wordt deze vergoeding uitbetaald zodra de verlenging aan het einde 
van het dienstverband wordt gerealiseerd. Let op: hiervoor is vaak toestemming van de 
financier vereist i.v.m. verlenging van een project. Mocht er nog gelden beschikbaar zijn 
vanuit het project, dan dienen deze eerst te worden ingezet en daarna pas de verlenging 
op kosten van de VVZ. 
 
Artikel 4 Toekenning en uitbetaling 
Toekenning van de compensatie voor de betaling van ziektegeld gebeurt na toestemming 
van de directeur bedrijfsvoering via P&O door de afdeling Financiën.  
 
Bij een promovendus wordt de contractverlenging direct op de VVZ (kostenplaatsnr. 
261011) geboekt (door leidinggevende in VU-net). 


