
TROUW DONDERDAG 1 SEPTEMBER 2016 ˇ

ONDERZOEK

Advocaten: Promotiestudent
kan arbeids contract eisen
Jeannine Julen
REDACTIE ECONOMIE

Dat promotiestudenten geen ar-
beidsovereenkomst hebben, is bij de
rechter aanvechtbaar, zeggen twee
arbeidsrechtadvocaten. In tegen-
stelling tot wat de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG) en minister Jet
Bussemaker van onderwijs stellen,
kanwel sprake zijn van een verkap-
te arbeidsrelatie. Vandaag starten
zo’n 160 promovendi bij de RUG als
student in plaats van als werkne-
mer. Ze krijgen geen salaris, maar
een beurs van 1700 euro. Daarnaast
hebben ze recht op sociale voorzie-
ningen als eenWW-uitkering en ar-
beidsongeschiktheidsverzekering,
maar ze hebben geen recht op va-
kantiegeld en pensioenopbouw.
In het kader van een wettelijk

experiment in het promotieonder-
wijs wil de RUG de komende acht
jaar 850 promotiestudenten aan-
stellen. Omdat een promotiestu-
dent zijn onderzoeksvoorstel zelf
schrijft, zijn eigen werktijden be-
paalt en geen opdrachten van zijn
promotor hoeft aan te nemen, kan
de universiteit geen gezag uitoefe-
nen over hen, stelt zowel de minis-
ter als de universiteit. Dus is het
geen arbeidsrelatie, vinden zij.
De arbeidsrechtadvocaten Gerdin

Boelens van Capra Advocaten en
Marije Schneider van Pels Rijcken
hebbenhunbedenkingen.Wat geen
gezagsverhouding lijkt, kan in de
praktijk heel anders uitpakken, stel-
len zij. De vrijheid van een promo-
tiestudentwordt al ingeperkt als die
zichmoet houden aan de openings-
tijden van het universiteitspand.Of
als hij afhankelijk is van de agenda
van zijn promotor. Ook is het de
vraag in hoeverre hij zijn onderzoek
zelf uitvoert, omdat hij pas begint
als onderzoeker, zegt Boelens.
Blijkt de praktijk af tewijken van

de formulering op papier, dan kan
de rechter de promotiestudent in
het gelijk stellen als hij een arbeids-
overeenkomst eist, stellen de twee.
Volgens de RUG heeft de rechter
eerder al in haar voordeel geoor-
deeld. Dertien promotiestudenten
(toen nog niet wettelijk erkend)
stelden volgens de rechter ten on-
rechte dat sprake was van een ar-
beidsrelatie. Maar, zegt Schneider,
de rechter oordeelt over de huidige
situatie, die anders kan zijn dan des-
tijds.Wel meent Schneider dat veel
studentpromovendi waarschijnlijk
niet zouden kunnen promoveren
zonder dit experiment, omdat het
aantal promotieplekken schaars is.
DE VERDIEPING 4
Promotie nieuwe stijl

KLINIEK BRACHT

Rechercheurs bezoeken
cliënten natuurgenezer Ross
Familierechercheurs van de Neder-
landse politie gaan cliënten ennabe-
staanden bezoeken die contact heb-
ben gehad met de kliniek van na-
tuurgenezerKlausRoss in hetDuit-
se Bracht. De Nederlandse politie
ondersteunt deDuitse politie enhet
Duitse openbaar ministerie in het
strafrechtelijk onderzoek naar de
kliniek, liet de Nederlandse politie
gisteren weten.
Ongeveer 47 koppels familiere-

chercheurs benaderen sinds gisteren
130mensen persoonlijk. Ze krijgen
voor het onderzoek enkele algeme-
ne vragen voorgelegd. Een van de
vragen is of de mensen bereid zijn

mee te werken aan het onderzoek.
Duitsland onderzoekt vijf con-

crete kankerbehandelingen van pa-
tiënten door de natuurgenezer. Het
gaat om drie uitbehandelde patiën-
ten die daarna zijn overleden en
twee die ernstig ziek zijn. Gekeken
wordt of patiënten zijn gestorven
door de behandelingen.
Onder de overleden cliënten zijn

een Nederlandseman en vrouw. De
vijf patiënten kregen van Ross het
preparaat 3BP, dat in Duitsland is
toegestaan. Patiënten van Ross wa-
ren of zijn uitbehandeld in de nor-
male gezondheidszorg. Demeesten
kwamen uit Nederland. ANP
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Universiteitspersoneel
strijdt tegen ontgroening

Petra Vissers
REDACTIE ONDERWIJS & OPVOEDING

Studentenverenigingendie aspirant-
leden met stokken in hun mond te-
gen een muur zetten of met drie
man een jongen tegen de tafel du-
wen,moeten geen geldmeer krijgen
van de universiteit. Dat zegt fractie-
voorzitter Bart Beijer van de Perso-
neelsfractie van deUniversiteitsraad
van de Rijksuniversiteit Groningen.
De raad is het hoogstemedezeggen-
schapsorgaan van de instelling.
Hij reageert op foto’s die de UK,

deGroningse universiteitskrant, on-
line zette. De beelden, in bezit van
deze krant, komen uit twee alma-
nakken van studentenverenigingen
Albertus Magnus en Vindicat atque
Polit.
“Dit lijkt op waterboarding met

bier, jongeren die een golfclub op
hun keel gezet krijgen en iemand
wiens hoofd in een bord eten wordt
geduwd. Ik zie overeenkomstenmet
systematische mishandeling”, zegt
Beijer.
De foto’s staan inmiddels niet

meer online. De UKheeft zewegge-
haald vanwege “een verschil vanme-

ning tussen de UK en Vindicat over
beeldrechten”.
In principe heeft de universiteit

niets te zeggen over demanierwaar-
op verenigingen hun leden ontgroe-
nen. Maar bestuurders van studen-
tenverenigingen krijgen via het zo-
geheten Profileringsfonds wel een
beurs van de universiteit om hun
werk te doen. “Je kunt je afvragen of
we nog geld moeten geven aan ver-
enigingen die op deze manier ont-
groenen”, zegt Beijer.
Het personeel in deUniversiteits-

raad is het met hem eens, maar de
studenten niet. “De ontgroening is
een belangrijk onderdeel van de
identiteit van een vereniging”, zegt
voorzitter Nathalie Niehof van Cali-
mero, de grootste studentenfractie.
“Studentenworden vrijwillig lid. En
als zij er geen problemen mee heb-
ben, zien wij ook geen probleem.”
Groningen heeft een geschiede-

nismet uit dehand gelopenontgroe-
ningen. Alcohol is verboden sinds in
1997 een aspirant-lid van Vindicat
overleed nadat hij een liter jenever

moest drinken voor zijn inwijding in
een studentenhuis. In datzelfde jaar
werd een student tijdens het ont-
groeningskampvanVindicat overre-
den door een busje omdat hij uitge-
put in het gras in slaapwas gevallen.
In 2005 raakte een student in co-

ma tijdens een ontgroening van Al-
bertus, omdat hij in korte tijd zes li-
ter water moest drinken. En in 2010
ging het ook mis bij die vereniging:
toen stak een student tijdens een
ontgroening zijn medestudent in
brand. Die liep tweede- en derde-
graads brandwonden op.
Toch krijgt de universiteit het

volgens Beijer ‘waarschijnlijk nooit
voor elkaar hier echt iets aan te
doen’. De studentenfracties houden
de verenigingen volgens hem de
hand boven het hoofd. “Die zijn na-
tuurlijk ook een belangrijk deel van
hun achterban.”
Volgens rectorMarijnAchtereek-

te van Vindicat is het allemaal een
storm in een glaswater. “Ikwil dit in
de Universiteitsraad bespreken en
dan ga ik ervan uit dat de kous af is”,
zegt hij. De ontgroening is best
zwaar en erg intensief, maar ieder-
een moet minstens zes uur slapen
en er zijn strenge regels om te zor-
gen dat de aspirant-leden genoeg
eten en drinken, benadrukt hij. Ou-
derejaars mogen de aspirant-leden
volgens Achtereekte niet aanraken.
Waarom staan er dan foto’s in

zijn almanak die anders doen ver-
moeden? “Dat weet ik niet zo een,
twee, drie. Misschien een beetje
bangmakerij, gewoon voor de foto.”

STUDENTEN Gewelddadig
ontgroenen zou niet meer
gebeuren. Maar in
Groningen doken foto’s op
die iets anders laten zien.

‘Je kunt je afvragen of
we nog geldmoeten
geven aan verenigingen
die dit doen’

Na zeventig jaar in een vliegtuigwrak in het IJsselmeer
te hebben gelegen, werden gisteren enkele zogeheten
500-ponders geborgen. Deze zware explosieven zaten in
een Britse bommenwerper die in de Tweede Wereldoor-
log vlakbij Lemmer is gecrasht.
In 2014 werd het wrak ontdekt. Vier weken geleden zijn

de bergingswerkzaamheden begonnen. Die waren nood-
zakelijk omdat de explosieven nog zouden kunnen af-
gaan. Het deel rond het wrak is drooggelegd met dam-
wanden. Het graven gaat vanaf een ponton. Er zijn ook al
machinegeweren, munitie en delen van de motor naar
boven gekomen. FOTO ANTON KAPPERS, ANP
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