
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie OCW,  

 

 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op het wetenschappelijk onderzoek. 

Vertraging van onderzoek is een serieus probleem voor individuele onderzoekers en voor de 

Nederlandse kennisontwikkeling. Voor een deel van de onderzoekers kunnen universiteiten 

hier oplossingen voor bieden: we verlengen contracten van promovendi en geven tenure 

trackers eerder dan gepland een vast contract. Voor de groep hier tussenin, de post-docs, zijn 

deze oplossingen geen optie: het is binnen de huidige wetgeving niet mogelijk hun contract te 

verlengen als de maximum termijn van 4 jaar wordt bereikt en universiteiten hebben slechts 

voor een deel van deze onderzoekers de ruimte om hen een vast contract te geven. 

Universiteiten willen de contracten van deze post-docs graag verlengen om te zorgen dat zij 

hun - door corona vertraagde - project kunnen afmaken, maar dit is wettelijk niet toegestaan.  

 

De oplossing voor dit probleem ligt klaar. De betrokken vakbonden en VSNU, daarin 

ondersteund door PostdocNL, willen een tijdelijke cao-bepaling opnemen (hieronder 

bijgevoegd), waardoor de vierjarige contracten van post-docs met maximaal zes maanden 

verlengd kunnen worden. Maar deze cao-aanpassing is niet mogelijk zonder toestemming van 

de minister van SZW. Wij hebben de ministeries van OCW en SZW gevraagd om deze tijdelijke 

oplossing mogelijk te maken via een tijdelijke uitzonderingsbepaling in de Wet Arbeidsmarkt 

in Balans, maar zij geven niet thuis. In Duitsland is een vergelijkbare wetswijziging inmiddels 

wel al doorgevoerd. 

 

Zonder deze uitzonderingsbepaling in de wet zullen 500 tot 1.000 onderzoekers voortijdig met 

hun onderzoek moeten stoppen. Dat heeft een grote impact op de loopbaan en inkomenspositie 

van deze onderzoekers en op de succesvolle afronding van hun onderzoek. De overheid heeft 

de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit niet gebeurt. 
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Onderwerp: brandbrief contractverlenging post-docs 

https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-02-PM/Allianz_PM_WissZeitVG_07052020.pdf


 

 

 

Wij hopen daarom dat u kunt helpen om deze uitzonderingsbepaling op te laten nemen. We 

gaan graag met u in gesprek om deze situatie en de oplossing nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens FNV, AC/FBZ, CNV Overheid, AOb en PostdocNL, 

 

 

Pieter Duisenberg 

Voorzitter VSNU 

 

 

Bijlage 1: Voorgestelde aanpassing in de CAO NU 

 

A. Toevoeging van een extra toegevoegd lid 15 bij artikel 2.3 van de cao-NU: 

Nieuw lid 15 bij artikel 2.3  Duur van het dienstverband en aantal opvolgingen   

15. Ingeval van een vertraging van de (onderzoeks)werkzaamheden door de COVID-19 

maatregelen gedurende 2020 kan in afwijking van het eerste en het zevende lid van dit 

artikel het dienstverband met instemming van de werknemer nog eenmalig en met 

maximaal 6 maanden verlengd worden voor een langere duur dan vier jaar met wp, 

zoals bedoeld in sub a en b van het eerste lid van dit artikel, en hieraan ondersteunend 

extern gefinancierd personeel, zoals bedoeld in de vierde volzin van het tweede lid van 

dit artikel. 

 

B. Toevoeging van een extra lid aan het conversieartikel 2.4 van de cao-NU: 

Nieuw lid 5 bij artikel 2.4  Conversie 

a. Het eerste en tweede lid van dit artikel zijn niet van toepassing op dienstverbanden die 

op grond van het vijftiende lid van artikel 2.3 zijn verlengd. 

 

 

 


