Frequently Asked Questions (FAQ)
Wat is de status van een promotiestudent?
Een promotiestudent heeft voor de RUG een status als student. Daarom ontvangt een
promotiestudent een S-nummer. Voor de belastingdienst is er sprake van een fictief
werknemerschap. Dit houdt in dat er geen sprake is van een gezagsverhouding. Daarnaast ontvangt
een promotiestudent geen salaris als een werknemer, maar een vast maandelijks beursbedrag als
vergoeding voor het uitvoeren van onderzoek.
Wanneer kan een promotiestudent een P-nummer verwachten?
Naast een S-nummer, ontvangen promotiestudenten ook een P-nummer. Hiermee kunnen de
promotiestudenten inloggen in de systemen en een PhD-pas aanvragen.
Voor aanvang van het promotietraject, stelt de Graduate School een administratieformulier op in
Digiform. De promotiestudent ontvangt via de privémail dit formulier om aan te vullen en te
corrigeren waar nodig. Vervolgens duurt het nog enkele dagen voordat een promotiestudent het Pnummer ontvangt.
Wanneer ontvangt een promotiestudent een RUG-pas (PhD-pas)?
De PhD pas kan aangevraagd worden via het RUG intranet, nadat de promotiestudent zijn/haar Pnummer heeft ontvangen via de privé-mail.
Dit kan via de volgende website:
http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/aanstelling/university-pass/
Let wel op: de pas wordt verzonden naar het huisadres. Daarom is het belangrijk dat het
Nederlandse woonadres van de promotiestudent in het systeem staat, voordat de PhD pas wordt
aangevraagd. Het Nederlandse adres mag gestuurd worden naar phd-scholarship@rug.nl.
Wanneer ontvangt een promotiestudent een (eerste) beursbetaling?
Voor betaling van de beurs, moet het dossier van een promotiestudent compleet zijn.
Voor een Nederlandse promotiestudent geldt dat de volgende documenten aanwezig moeten zijn in
het dossier:
- Kopie paspoort;
- Loonheffingsverklaring;
- Getekend contract.
Voor buitenlandse promotiestudenten met een volledige beurs uit Nederland geldt:
- Kopie paspoort;
- Verblijfsvergunning;
- BSN-nummer;
- Nederlands bankrekeningnummer (IBAN);
- Loonheffingsverklaring;
- Getekend contract.

Voor buitenlandse promotiestudenten met een beurs uit eigen land, welke aangevuld wordt door
RUG, geldt dat een dossier daarnaast nog moet bevatten:
- Opting-in formulier;
- Aanvullende beursverklaring (wordt opgesteld door de PhD Scholarshipdesk en verstuurd naar
de Graduate School).
Er vindt pas betaling van de Nederlandse beurs plaats, wanneer het dossier compleet is voor de
sluitingsdatum van Peoplesoft (administratiesysteem). Dit is rond de 13e dag van elke maand. De
beursbetaling vindt diezelfde maand plaats rond de 25e dag.
Enkele dagen voor de sluitingsdatum moet het dossier compleet zijn, zodat er voldoende tijd is om
het dossier te verwerken. Indien het dossier niet tijdig compleet is, dan wordt de beursbetaling
uitgesteld. Dit kan voorkomen bij het ontbreken van BSN, Nederlands bankrekeningnummer of een
getekend contract. De eerstvolgende maand zal, indien het dossier dan compleet is, een dubbele
beursbetaling plaatsvinden.
Waarom verstuurt het UMCG brieven over een salarisspecificatie?
Alle beursbetalingen van promotiestudenten verlopen via het UMCG. Dit heeft de RUG in de
samenwerking met het UMCG aan hen uitbesteed. Daarom ontvangen alle promotiestudenten
brieven over hun inloggegevens, zodat zij kunnen inloggen in het systeem van het UMCG om
salarisspecificaties te bekijken.
Ondanks dat er gesproken wordt over salaris in de gestandaardiseerde brieven van het UMCG,
betreft het voor promotiestudenten specificaties van de beursbetalingen.
Worden de reiskosten woon-werkverkeer vergoed?
De reiskosten woon-werkverkeer worden voor promotiestudenten niet vergoed. Hieronder valt
bijvoorbeeld ook een P+R abonnement.
Wiens akkoord is nodig voor het publiceren van onderzoeksresultaten?
Voor het publiceren van onderzoeksresultaten is akkoord nodig van de promotor.
In welke gevallen kan een promotietraject verlengd worden?
In enkele gevallen is er een mogelijkheid tot het verlengen van het promotietraject, bijvoorbeeld bij
langdurige ziekte of zwangerschap. Per geval wordt door de promotor van de promotiestudent
beslist of een verlenging van het promotietraject gewenst is.
Wat voor zorgverzekering moet een promotiestudent afsluiten?
Tijdens het promotietraject moet een promotiestudent een basis zorgverzekering afsluiten. De
(goedkopere) AON studentenverzekering is voor promotiestudenten geen geldige zorgverzekering.
Zowel RUG als UMCG maken veel gebruik van de Menzis zorgverzekering. Meer informatie over
zorgverzekeringen kan opgevraagd worden bij phd-scholarshipdesk@rug.nl.
Toeslagen
Voor vragen over huur- en zorgtoeslag, kunnen (non-Europese) promotiestudenten terecht bij het
IWCN. Zij kunnen meer informatie geven. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
Het IWCN is te bereiken op info@iwcn.nl.

