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PROMOTIEREGLEMENT UNIVERSITEIT UTRECHT 

 

(De grijs gedrukte teksten zijn artikelen uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (WHW)) 

 

Artikel 7.19 WHW Promotiereglement; eredoctoraat 

1. Met inachtneming van het daaromtrent bij deze wet bepaalde stelt het college voor promoties 
het promotiereglement vast. In dat reglement worden geregeld: 

a. de gang van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de promotie en met betrekking 

tot de promotie zelf, daaronder begrepen de taak en bevoegdheden van ieder die bij de 
promotie is of kan worden betrokken, 
b. de voorzieningen betreffende de beslechting van geschillen die zich met betrekking tot de 
voorbereiding van de promotie en de promotie zelf kunnen voordoen, en 
c. indien van toepassing, de gang van zaken met betrekking tot artikel 7.18, zesde lid. 

2. Het college voor promoties is bevoegd om, op voordracht van het instellingsbestuur, wegens 

zeer uitstekende verdiensten aan natuurlijke personen de graad Doctor honoris causa te 

verlenen. 
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HOOFDSTUK 1 HET DOCTORAAT 

 
 
§ 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 1 Doctoraat 

1. Aan de Universiteit Utrecht kan het doctoraat worden verworven. 

2. Het college voor promoties is bevoegd het doctoraat toe te kennen. 

3. De voorzitter van het college voor promoties vertegenwoordigt het college voor promoties in 

en buiten rechte. 

 
Artikel 1a Gezamenlijk doctoraat (“joint doctorate”) 

1. Aan de Universiteit Utrecht kan een gezamenlijk doctoraat als bedoeld in artikel 7.18, zesde 

lid van de WHW worden verworven op grond van een promotie ten overstaan van het college 

voor promoties of een door dit college aangewezen promotiecommissie. 

2. Het college voor promoties is bevoegd om het gezamenlijk doctoraat toe te kennen, 

samen met een vergelijkbaar orgaan van de partner-instelling(en). 

3. Een gezamenlijk doctoraat aan de Universiteit Utrecht kan uitsluitend plaatsvinden als het 

college voor promoties daarvoor voorafgaand aan het promotietraject schriftelijk 

toestemming heeft verleend conform de “Regeling ter verkrijging van toestemming voor een 

Joint Doctorate”. Deze regeling maakt als bijlage onderdeel uit van dit promotiereglement. 

4. De bepalingen uit het promotiereglement zijn van toepassing op joint doctorates, tenzij daar 

gemotiveerd en met toestemming van het college voor promoties van is afgeweken. 

 

Artikel 2 

1. Waar in dit reglement wordt gesproken over promotor of copromotor wordt in de gevallen dat 

er meer dan een promotor en/of copromotor is aangewezen bedoeld promotoren en/of 
copromotoren. 

2. Als de rector magnificus als promotor is aangewezen of als stemhebbend lid deel wenst uit te 

maken van de beoordelings- en/of promotiecommissie dan oefent de plaatsvervangend 

voorzitter van het college voor promoties de bevoegdheden van de rector magnificus als 

beschreven in dit reglement en als voorzitter van het college voor promoties uit. 

3. Met betrekking tot de beraadslagingen bedoeld in artikelen 16, 17 en 25 en de procedures 

beschreven in paragraaf 7 zijn de daarbij aanwezigen tot geheimhouding verplicht. 

Artikel 3 Aanwijzingen voor promovendi 

Promovendi dienen bij de uitvoering van hun taken op grond van dit reglement het door het college 
voor promoties vastgestelde document “Aanwijzingen voor promovendi” na te leven, en gebruik te 
maken van de door het college voor promoties vastgestelde formulieren. 

 

§ 2 TOEGANG TOT DE PROMOTIE; PROMOVENDI – PROMOTOREN - COPROMOTOREN 
 

Artikel 7.18. Verlening van de graden Doctor of Doctor of Philosophy; toegang en 

inrichting promotie 

1. Het college voor promoties van een universiteit, de Open Universiteit of een 
levensbeschouwelijke universiteit is bevoegd de graden Doctor of Doctor of Philosophy te 
verlenen op grond van promotie. De graden Doctor en Doctor of Philosophy zijn gelijkwaardig. 

2. Tot de promotie heeft toegang ieder: 

a. aan wie op grond van artikel 7.10a, eerste of tweede lid, de graad Master is verleend; en 

die 

b. als proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap een 
proefschrift heeft geschreven dan wel een proefontwerp heeft vervaardigd, en 
c. heeft voldaan aan de eisen, gesteld in het in artikel 7.19 bedoelde promotiereglement. 

3. In bijzondere gevallen kan het college voor promoties personen die voldoen aan het tweede 
lid onder b en c maar niet voldoen aan dat lid onder a, tot de promotie toegang verlenen. 
 

4. Voor elke promotie wijst het college voor promoties een promotor aan. Als promotor kunnen 
worden aangewezen een hoogleraar of, voor zover aan diegene de graad Doctor of Doctor of 
Philosophy  is  verleend,  een  ander  personeelslid  van  een  universiteit,    een 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2017-09-01#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.10a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2017-09-01#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf3_Artikel7.19
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levensbeschouwelijke universiteit of de Open Universiteit dat naar het oordeel van het college 
voor promoties over voldoende bekwaamheid beschikt om als promotor op te treden. De 

promotie vindt plaats ten overstaan van dit college of van een commissie, door het college 
samen te stellen uit hoogleraren en andere personen ten aanzien van wie het heeft geoordeeld 

dat zij over voldoende bekwaamheid beschikken om in de commissie zitting te hebben, met 
inachtneming van het in artikel 7.19 bedoelde promotiereglement. 

5. Voor de toepassing van het vierde lid worden de bijzondere hoogleraren bij een openbare 
universiteit gerekend tot de hoogleraren van die universiteit. 

6. Een instelling kan gezamenlijk met een of meer Nederlandse of buitenlandse instellingen de 
graden Doctor of Doctor of Philosophy verlenen op grond van een promotie. Het eerste tot en 
met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing. De instellingen kunnen nadere afspraken 

maken omtrent de uitvoering binnen het bepaalde in het promotiereglement. 
 

Artikel 17a.18 WHW Toegang tot de promotie voor bezitters van een getuigschrift “oude 

stijl” 
Degene die op of voor 31 augustus 2002 voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 7.18, tweede 

lid, onder a, zoals die bepaling luidde op 31 augustus 2002, wordt gelijkgesteld aan degene die 
voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 7.18, tweede lid, onder a. 

 
Artikel 7.18 WHW Doctoraten, toegang en inrichting promotie (geldend op 31-08-2002) 
1.  […] 
2. Tot de promotie heeft toegang ieder die: 

a. met goed gevolg het afsluitend examen, verbonden aan een opleiding met een studielast 
van ten minste 168 studiepunten dan wel, wat betreft de opleidingen genoemd in artikel 7.4, 
derde lid, een examen waarmee een deel van de opleiding dat ten minste 168 studiepunten 

bedraagt, wordt afgesloten, heeft afgelegd. […] 
 

Artikel 4     Verzoek tot toelating / Ontheffing 

1. Promovendi dienen na goedkeuring van de decaan bij aanvang van het onderzoek dat ten 

grondslag ligt aan de promotie een verzoek tot toelating tot de promotie in bij het college voor 

promoties. 

2. Het college voor promoties kan degenen, die niet in het bezit zijn van de vereiste graad voor 

toelating tot de promotie, maar wel voldoen aan het gestelde in artikel 7.18 lid 2 sub b en c 

WHW, op hun verzoek toegang verlenen tot de promotie indien de verzoeker op andere wijze 

blijk geeft over voldoende kennis te beschikken. Dit verzoek wordt vergezeld van een 

aanbeveling van een hoogleraar van de Universiteit Utrecht. 

3. Een persoon die het doctoraat (of een buitenlands equivalent daarvan) toegekend heeft 

gekregen zal niet nog een keer toegang krijgen tot de promotie bij de Universiteit Utrecht. Van 

deze bepaling kan het college voor promoties ontheffing verlenen. Hiertoe dient de beoogd 

promotor een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij het college voor promoties via de decaan.  

 
Artikel 5     Begeleiding promovendi 

Promovendi worden altijd begeleid door ten minste twee personen: de promotor, tweede promotor 

en/of copromotor. De begeleiders kunnen geen partner van elkaar, een bloed- of aanverwant van 

elkaar tot in de vierde graad noch in een zodanige relatie tot elkaar staan dat van hen in 
redelijkheid geen oordeel behoort te worden gevergd. 

 
Artikel 6     Aanwijzing promotor 

1. Gelijktijdig met het verzoek tot toelating tot de promotie verzoeken promovendi na goedkeuring 

van de decaan het college voor promoties om aanwijzing van de naar hun oordeel meest gerede 

hoogleraar of Universitair Hoofddocent (hierna “UHD”) van een universiteit, een 

levensbeschouwelijke universiteit of de Open Universiteit die naar het oordeel van het college 

voor promoties over voldoende bekwaamheid beschikt om als promotor op te treden, als 

promotor. Als promotor kunnen niet worden aangewezen de partner van de promovendus, een 

bloed- of aanverwant van de promovendus tot in de vierde graad noch andere personen die in 

een zodanige relatie tot de promovendus staan dat van hen in redelijkheid geen oordeel behoort 

te worden gevergd.  

2. Na ontvangst van het verzoek, bedoeld in artikel 4, bepaalt het college voor promoties op welk 

wetenschappelijk gebied het onderwerp van de promotie ligt, en wijst het ten minste één en 

maximaal twee hoogleraren of UHD-ers als promotor aan, onverminderd het bepaalde in artikel 

7 lid 2 van dit reglement.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2017-09-01#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf3_Artikel7.19
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3. Als promotor kan worden aangewezen een hoogleraar of een UHD verbonden aan de 

Universiteit Utrecht of een andere Nederlandse universiteit, dan wel een buitenlandse instelling 

van wetenschappelijk onderwijs. 

4. Als het college voor promoties een hoogleraar of een UHD van een andere instelling dan de 

Universiteit Utrecht aanwijst, wijst het tevens een hoogleraar of een UHD van de Universiteit 

Utrecht als promotor aan. 

 

Artikel 7 Copromotor 

1. Het college voor promoties kan op verzoek van de promotor en na goedkeuring van de decaan 
een of maximaal twee copromotoren aanwijzen. Hiertoe wendt de promotor zich schriftelijk tot 
de decaan met een voorstel voor een eventuele aanwijzing van een copromotor. Na de 
goedkeuring door de decaan dient de promotor het verzoek in bij het college voor promoties. 

Als copromotor kan worden aangewezen ieder die gepromoveerd is, specifieke deskundigheid 
heeft op het wetenschapsgebied waarop het proefschrift betrekking heeft en geen hoogleraar 
is. De copromotoren dienen tevens betrokken te zijn bij de dagelijkse begeleiding van de 

promovendi.  
2. Indien copromotoren gedurende het promotietraject waarin zij betrokken zijn bij de dagelijkse 

begeleiding tot hoogleraar worden benoemd, kunnen zij door het college voor promoties 

worden aangewezen als promotor. Als er al twee promotoren zijn aangewezen, dan kan het 
college voor promoties bij hoge uitzondering de hoogleraar aanwijzen als derde promotor. 

 

Artikel 8 Einde promotierecht 

Eervol ontslagen hoogleraren en eervol ontslagen UHD’s met promotierecht behouden gedurende 
een termijn van maximaal vijf jaar na hun ontslag het recht als promotor op te treden ten aanzien 
van de promovendi bij wie zij voor hun ontslag als promotor zijn aangewezen door het college voor 
promoties. Leidend daarbij is: 

i. in geval van emeritaat: de datum van de ingang van het emeritaat; 

ii. in geval van beëindiging hoogleraarschap: de datum van beëindiging hoogleraarschap; 

iii. in overige gevallen: de ontslagdatum.  
 

§ 3 TOTSTANDKOMING PROEFSCHRIFT 

 
Artikel 9 Eisen onderzoek 

1. De promovendus is er verantwoordelijk voor dat het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het 
proefschrift voldoet aan de volgende vereisten: 

a. de promovendus levert een oorspronkelijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek 
die de in Nederland gebruikelijke kwaliteitstoetsing door vakgenoten kan doorstaan; 

b. de promovendus heeft aangetoond zelfstandig de wetenschappelijke methoden van 
het vakgebied toe te kunnen passen in de ontwikkeling, interpretatie en toepassing van 
nieuwe kennis; 
c. de promovendus heeft kennis genomen van en gewerkt met een substantiële ‘body of 
knowledge’, welke in ieder geval omvat de principes en methoden van de internationale 

wetenschapsbeoefening en de theorievorming, methoden en studies van het 
desbetreffende vakgebied; 

d. de promovendus beschikt over het vermogen om een omvangrijk project voor de 
ontwikkeling van nieuwe kennis te ontwerpen en te implementeren; 
e. de promovendus is in staat om de kennis en methoden van het desbetreffende 
specialisme en/of vakgebied adequaat over te dragen; 
f. de promovendus is in staat om de maatschappelijk verantwoordelijkheid ten aanzien 
van het uitvoeren, toepassen en benutten van het eigen onderzoek te dragen. 

2. Het onderzoek is verricht in overeenstemming met wettelijke en universitaire voorschriften en 
gedragsregels. 

 
Artikel 10 Gezamenlijk onderzoek 

Gezamenlijk onderzoek kan dienen als grondslag voor een gezamenlijk proefschrift van maximaal 

drie promovendi, mits voldaan is aan de voorwaarden dat: 

a. elk van de promovendi een zelfstandige en voldoende bijdrage aan het onderzoek heeft 
geleverd, een en ander ten genoegen van de promotor; 

b. elk van de promovendi aangemerkt wordt als de auteur van een bepaald deel van het 
proefschrift, onverminderd de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de promovendi voor de 
samenhang van het geheel. 
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Artikel 11 Taakverdeling promotoren en copromotoren 

1. De promotor en copromotor begeleiden de promovendus bij de totstandkoming van het 

proefschrift en zorgen ervoor dat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen hen allen. 
2. Promotoren zien erop toe: 

a. dat het promotieonderzoek gebeurt volgens de gedragsregels voor de 

wetenschapsbeoefening binnen de universiteit en de gedrags- en/of beroepscode geldend 
voor het professioneel handelen op het betrokken wetenschapsgebied; 

b. dat het promotieonderzoek gebeurt met toestemming van betrokkenen, dan wel van 
een door hen aangewezen belangenbehartiger wanneer voor het promotieonderzoek 
onderzoek op en/of met proefpersonen noodzakelijk is; 
c. dat, voor zover voor het onderzoek proefdieren worden gebruikt, dit gebeurt volgens de 
daarvoor gestelde regels, en 
d. dat, voor zover (een gedeelte van) het promotieonderzoek wordt gefinancierd door 

derden, zo min mogelijk beperkingen worden opgelegd aan het onderzoek, en dat, 
wanneer aan de vrijheid van publicatie van gegevens en de resultaten van het 
onderzoek beperkingen worden opgelegd, deze niet in strijd zijn met de academische 

vrijheid. 
3. Als er meer promotoren zijn aangewezen, bepalen zij hun onderlinge taakverdeling, na 

overleg met de promovendus. Zij leggen deze taakverdeling schriftelijk vast, als een van hen 

of de promovendus dit verlangt. 
4. Copromotoren begeleiden promovendi bij de totstandkoming van het proefschrift, in 

overeenstemming met de promotor. 

 

Artikel 12 Beoordeling manuscript 

1. Promovendi kunnen de promotor verzoeken om hun manuscript goed te keuren als proefschrift. 
2. Promotoren beoordelen een hen voorgelegd manuscript minimaal aan de hand van de volgende 

punten: 
a. het belang van het onderwerp; 
b. het belang van de probleemstelling en een scherpe profilering daarvan; 
c. de originaliteit van de behandeling; 

d. het wetenschappelijk niveau van de ordening, de analyse en de verwerking van het 

materiaal; 
e. de zuiverheid van de gevolgde methodiek bij deze analyse; 
f. de afleiding van nieuwe inzichten en nieuwe opvattingen; 
g. een kritische confrontatie van eigen conclusies met bestaande theorieën of opvattingen; 
h. een creatieve benadering van het in het proefschrift behandelde wetenschapsgebied; 

i. zelfbeperking bij het opstellen van de tekst; 
j. evenwicht in de opbouw van het proefschrift en helderheid van de stijl. 

De promotor beoordeelt tevens of het manuscript voldoet aan de overige in dit reglement 
gestelde eisen. 

3. Promotoren kunnen promovendi, na overleg met hen en in overeenstemming met de eventuele 

copromotoren, opdragen het manuscript op bepaalde punten te wijzigen. 

 
Artikel 13 Goedkeuring manuscript als proefschrift 

1. Op het verzoek van de promovendus tot goedkeuring van een manuscript als proefschrift beslist 

de promotor als de promovendus heeft voldaan aan de vereisten, genoemd in dit reglement. 

2. Promotoren stellen de copromotoren tijdig in de gelegenheid hun oordeel te geven over een ter 

goedkeuring als proefschrift voorgelegd manuscript. Copromotoren geven hun oordeel 

schriftelijk. Promotoren voegen dit oordeel bij hun beslissing over de goedkeuring van het 

manuscript aan de promovendus. 

3. De promotor beslist binnen drie maanden na ontvangst van het manuscript over de goedkeuring 

als proefschrift, tenzij de promovendus instemt met een langere beslissingstermijn. Promovendi 

kunnen in geval van overschrijding van de termijn, genoemd in de eerste volzin, het college 

voor promoties verzoeken promotoren op te dragen voor een bepaald tijdstip hun beslissing 

over de goedkeuring te nemen. Het college voor promoties beslist binnen dertig dagen na 

ontvangst van het verzoek. 
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§ 4 DE BEOORDELINGSCOMMISSIE 

 
Artikel 14 Instelling 

1. Binnen twee weken na kennisneming van het besluit tot goedkeuring van het manuscript als 

proefschrift stelt het college voor promoties een beoordelingscommissie in. 

2. De beoordelingscommissie wordt samengesteld op voorstel van de promotor met goedkeuring 

van de decaan. De leden van de beoordelingscommissie mogen niet de partner van de 

promovendus of (co)promotor, een bloed- of aanverwant van de promovendus of (co)promotor 

tot in de vierde graad noch andere personen zijn, die in een zodanige relatie tot de promovendus 

of (co)promotor staan dat van hen in redelijkheid geen oordeel behoort te worden gevergd. De 

leden van de beoordelingscommissie zijn tevens in beginsel geen co-auteur van een artikel dat 

onderdeel uitmaakt van het proefschrift. 

3. De promotor draagt er zorg voor dat de voorzitter en de leden van de beoordelingscommissie 

ieder een exemplaar van het goedgekeurde manuscript ontvangen. 

 
Artikel 15 Leden 
1. Het college voor promoties wijst vijf leden aan als stemgerechtigd lid van de 

beoordelingscommissie, onder wie ten minste vier leden met promotierecht, waarvan ten 

minste drie hoogleraren verbonden aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit of 
emeriti van de universiteit die nog in het bezit zijn van het promotierecht. Minimaal één 
stemgerechtigd lid van de beoordelingscommissie is een hoogleraar die niet verbonden is aan 
de Universiteit Utrecht. De leden zijn gepromoveerd en deskundigen op onderdelen van het 
proefschrift, dan wel de gehanteerde methodologie. Het college voor promoties ziet toe op 
een diverse samenstelling van de beoordelingscommissie. 

2. De rector magnificus is voorzitter van de beoordelingscommissie met raadgevende stem. De 
rector magnificus kan zich laten vervangen door een hoogleraar, die (i) niet behoort tot de 
stemgerechtigde leden of (ii) niet de promotor is. De voorzitter vertegenwoordigt de 
beoordelingscommissie in en buiten rechte. 

3. De promotor en copromotor zijn lid van de beoordelingscommissie met raadgevende stem. De 
promotor is secretaris van de beoordelingscommissie. 

 

Artikel 16 Toelating tot verdediging 

1. Binnen een maand na de ontvangst van het manuscript beslist de beoordelingscommissie of de 
promovendus door middel van het proefschrift een zodanig bewijs van bekwaamheid tot het 
zelfstandig beoefenen van de wetenschap heeft geleverd dat de promovendus tot de 

verdediging ervan kan worden toegelaten. In bijzondere gevallen kan het college voor 
promoties deze termijn verlengen met een bepaald aantal dagen. 

2. Het besluit tot toelating tot de promotie wordt in beginsel unaniem genomen. Als tijdens de 
stemmingsprocedure blijkt dat een of meerdere leden negatief staan ten opzichte van 
toelating tot verdediging, zal de beoordelingscommissie, alvorens tot stemming over te 
gaan, de decaan consulteren. De decaan beslist of wordt overgegaan op toelating tot de 
verdediging, herziening van het manuscript of weigering van de toelating. 

3. Ingeval van negatief oordeel van een lid van de beoordelingscommissie kunnen deze leden niet 

op die grond van hun lidmaatschap worden ontheven. 
4. Ingeval van herziening van het manuscript dient de promovendus binnen een jaar na de 

aanwijzing van de beoordelingscommissie het herziene manuscript in bij de promotor. De 
voorzitter roept op verzoek van de promotor de beoordelingscommissie nog eenmaal bij elkaar 
teneinde het herziene manuscript te beoordelen. Op deze tweede beoordeling zijn de vorige 
leden van overeenkomstige toepassing. Indien de beoordeling van het herziene manuscript 
langer dan een jaar op zich laat wachten, dan vervalt de aanwijzing van de 
beoordelingscommissie automatisch. Te zijner tijd kan dan om instelling van een nieuwe 
beoordelingscommissie worden verzocht.  

 

Artikel 17 Voorstel predikaat “cum laude” 

1. Een excellente waardering op meerdere onder artikel 11 lid 2 genoemde punten kan aanleiding 

zijn voor een “cum laude” predikaat, wanneer de kwaliteit van het proefschrift tot de top 3-5% 

in het onderzoeksveld wereldwijd behoort. De beoordelingscommissie kan dan met goedkeuring 

van de decaan een voorstel doen aan de promotiecommissie om aan het doctoraat het predikaat 

“cum laude” te verbinden. 

2. Voordat de decaan een besluit neemt over de goedkeuring, bedoeld in lid 1, wint de decaan het 

oordeel in van ten minste twee niet aan de Universiteit Utrecht verbonden deskundigen op het 
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desbetreffende wetenschapsgebied die niet betrokken zijn geweest bij het onderzoek dat aan 

het proefschrift ten grondslag heeft gelegen. Referenten hebben tevens vijf jaar voorafgaand 

aan het verzoek van de decaan niet gepubliceerd met de promotor of promovendus. De decaan 

toetst de deskundigheid en onafhankelijkheid van de referenten. De rector magnificus wordt 

uiterlijk vier weken voor de promotiedatum op de hoogte gesteld van de naam van deze 

deskundigen. 

3. De beoordelingscommissie doet een voorstel tot toekenning van het predikaat "cum laude" 

unaniem en met instemming van de promotor. De promotor pleegt vooraf overleg met de 

copromotor over het geven van deze instemming. 

4. De decaan stelt uiterlijk vijf werkdagen voor de promotiedatum de promotiecommissie in kennis 

van het voorstel voor toekenning van het predikaat “cum laude”. 

 
 

§ 5 HET PROEFSCHRIFT 

 
Artikel 18 Wetenschappelijke inhoud 

1. Het proefschrift bestaat uit hetzij een wetenschappelijke verhandeling over een bepaald 
onderwerp, hetzij een aantal afzonderlijke wetenschappelijke verhandelingen, die alle of voor 
een gedeelte reeds in de vorm van artikelen openbaar zijn gemaakt, en die voldoende 

samenhang vertonen. 
2. Een artikel, dat is geschreven door meerdere personen, kan worden aanvaard als onderdeel 

van het proefschrift, als, volgens de schriftelijke verklaring van de promotor, de promovendus 
daaraan een essentiële bijdrage heeft geleverd. 

3. Een afzonderlijke wetenschappelijke verhandeling als bedoeld in artikel 8 die door de 
promovendus in vereniging met anderen is geschreven, kan alleen deel uitmaken van het 
proefschrift als de promovendus daaraan een wezenlijke bijdrage heeft geleverd en het 

gedeelte waarvoor de promovendus in het bijzonder verantwoordelijk is, duidelijk in het 
proefschrift wordt aangegeven. 

4. Als het proefschrift bestaat uit een aantal afzonderlijke wetenschappelijke verhandelingen, 

voegen promovendi daaraan een inleiding of een slotbeschouwing toe, waarin zij de samenhang 
tussen de verhandelingen uiteenzetten. 

 
Artikel 19 Vormeisen 

1. Het proefschrift wordt geschreven in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, of - met goedkeuring 
van het college voor promoties - in een andere taal. Als de taal van het proefschrift Nederlands 
is, wordt aan het proefschrift in elk geval een Engelstalige titel en samenvatting van de inhoud 

toegevoegd. Als de taal van het proefschrift Duits, Engels of Frans is, wordt aan het proefschrift 
in elk geval een Nederlandstalige titel en samenvatting van de inhoud toegevoegd. Wanneer 
het proefschrift is geschreven in een andere taal dan het Nederlands, Duits, Engels of Frans, 
wordt aan het proefschrift een Nederlandstalige en Engelstalige titel en samenvatting van de 
inhoud toegevoegd. 

2. Het proefschrift bevat een bondig curriculum vitae van de promovendus. 
3. Het proefschrift bevat een beschrijving van de samenstelling van de beoordelingscommissie. 

4. Het proefschrift is beschikbaar op papier en in digitale vorm ten behoeve van de promotie en 
openbare verspreiding zoals beschreven in de “Aanwijzingen voor promovendi”. 

5. Het proefschrift wordt opgemaakt en gedrukt met inachtneming van de door het college voor 

promoties gegeven voorschriften zoals opgenomen in de “Aanwijzingen voor promovendi”. 

6. Met toestemming van het college voor promoties kunnen in het proefschrift toevoegingen 
worden opgenomen, die buiten het bestek van de wetenschappelijke verhandeling in strikte zin 
vallen. 

7. In geval van een gezamenlijk proefschrift is dit artikel gelijk van toepassing op beide of alle 
promovendi. 

8. Het proefschrift en het voor- en nawerk mogen geen reclame bevatten. 
 

Artikel 20 Uitstellen promotie 

Als de promovendus het proefschrift niet in overeenstemming met artikel 19 en de "Aanwijzingen 
voor promovendi" ter beschikking stelt kan de voorzitter van het college voor promoties besluiten 

dat de promotie op een nader te bepalen tijdstip plaatsvindt. 
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§ 6 DE PROMOTIE 

 
Artikel 21 Tijdstip promotie 
De rector magnificus stelt op voorstel van de promotor plaats, dag en tijd van de promotie vast. 

 
Artikel 22 Promotiecommissie 

1. De promotie vindt plaats ten overstaan van een promotiecommissie, die door het college voor 
promoties wordt ingesteld. 

2. De promotiecommissie wordt samengesteld op voorstel van de promotor met goedkeuring van 

de decaan. 
3. De promotiecommissie bestaat uit: 

a. ten minste drie stemgerechtigde leden van de beoordelingscommissie; 
b. de promotor(en) en de eventuele copromotoren; 

c. andere hoogleraren en hoofddocenten van de Universiteit Utrecht, met dien verstande dat 
naast de voorzitter en promotor ten minste drie leden van de promotiecommissie de 
hoedanigheid van hoogleraar van de Universiteit Utrecht dienen te hebben. Als de 

beoordelingscommissie een voorstel tot toekenning van het predikaat "cum laude" heeft gedaan 

zullen naast de voorzitter en promotor ten minste vijf leden van de promotiecommissie met de 
hoedanigheid van hoogleraar van de Universiteit Utrecht deelnemen. 

4. De rector magnificus is voorzitter van de promotiecommissie met raadgevende stem. De rector 
magnificus kan zich laten vervangen door een oud-rector, decaan, oud-decaan, of hoogleraar. 
De voorzitter vertegenwoordigt de promotiecommissie in en buiten rechte. 

5. De promotor is secretaris van de promotiecommissie. Indien er twee promotoren zijn bepalen 
zij onderling wie als secretaris zal optreden. 

6. Emeriti en genodigden kunnen lid worden van de promotiecommissie met raadgevende stem. 
 

Artikel 23 Oppositie 

1. Tot het oppositie voeren zijn alle leden van de promotiecommissie gerechtigd. De promotor 
draagt er zorg voor dat een voldoende aantal leden van de promotiecommissie zich bereid 
verklaart tot het oppositie voeren. 

2. Met toestemming van de rector magnificus kunnen zij die zijn gepromoveerd en deskundig zijn 
op het terrein van het onderwerp van het proefschrift oppositie voeren. 

3. Met toestemming van het college voor promoties kunnen niet-gepromoveerden met erkende 
deskundigheid op het terrein van het onderwerp van het proefschrift oppositie voeren. 

4. In geval van een gezamenlijk proefschrift geschiedt de verdediging door elke promovendus 

afzonderlijk, zo mogelijk aansluitend op dezelfde dag op opeenvolgende tijdstippen. 

 

Artikel 24 Zitting 

1. De voorzitter van de promotiecommissie regelt de gespreksvolgorde zodanig dat de 
promovendus na iedere opponent de gelegenheid tot beantwoording krijgt. 

2. De zitting wordt, behoudens een andersluidende beslissing van de voorzitter, een academisch 
uur nadat de zitting is begonnen geschorst. De pedel kondigt met de woorden “hora est” aan 
dat het academisch uur is verstreken. De voorzitter schorst daarop de zitting en de 

promotiecommissie trekt zich terug voor besloten beraad. 

 

Artikel 25 Beraad 

1. In het beraad, bedoeld in artikel 24, tweede lid, doen de secretaris en de voorzitter van de 
promotiecommissie verslag van hun bevindingen, waarbij zij ook aan minderheidsstandpunten 
aandacht schenken. 

2. De promotiecommissie beslist over de verlening van het doctoraat, mede rekening houdend 

met de verdediging van het proefschrift door de promovendus. Als een van de leden van de 

promotiecommissie dit verlangt, vindt een hoofdelijke stemming plaats over de beslissing. Elk 

lid van de promotiecommissie heeft daarbij een stem. Staken de stemmen, dan wordt het 

doctoraat niet verleend. 

3. Als de beoordelingscommissie een voorstel tot toekenning van het predikaat "cum laude" heeft 

gedaan vindt daarover een hoofdelijke stemming plaats. Staken de stemmen, dan wordt het 

predikaat niet verleend. 

4. Als het doctoraat wordt verleend, ondertekenen de voorzitter van de  promotiecommissie 
en de promotor het getuigschrift. Ook de copromotor ondertekent het getuigschrift. Als het 
predikaat "cum laude" is toegekend wordt dit op het getuigschrift aangetekend. 
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Artikel 26 Mededeling beslissing doctoraat 

1. Na afloop van het beraad, bedoeld in artikel 24 lid 2, heropent de voorzitter van de 

promotiecommissie de zitting en doet de voorzitter mededeling van de beslissing van de 
promotiecommissie. 

2. Als het doctoraat is verleend, bekleedt de promotor, in opdracht van de voorzitter van de 
promotiecommissie, de promovendus met de toegekende waardigheid en reikt de promovendus 
het getuigschrift, als bedoeld in artikel 24 lid 4 uit. Als het predikaat "cum laude" is verbonden 
aan het doctoraat, doet de promotor daarvan mededeling. 

3. Daarna geeft de promotor of, met toestemming van de voorzitter van de promotiecommissie, 
de copromotor een oordeel over het proefschrift en desgewenst over de wetenschappelijke 

kwaliteiten van de gepromoveerde. De promotor kan daaraan persoonlijke woorden van 
waardering toevoegen. 

 

§ 7 GESCHILLENREGELING 
 
Artikel 27 Bemiddeling decaan 
1. Decanen verlenen op verzoek van de meest gerede partij hun bemiddeling: 

a. als beoogde promotoren weigeren in te stemmen met hun aanwijzing tot promotor, of hun 

instemming met de aanwijzing tot promotor intrekken; 
b. als tijdens de voorbereiding van het proefschrift een geschil ontstaat tussen de 

(co)promotoren onderling of tussen de (co)promotor(en) en de promovendus; 

c. als over de goedkeuring van het manuscript een geschil ontstaat tussen de 
(co)promotoren onderling of tussen de (co)promotor(en) en de promovendus; 

d. als de beoordelingscommissie de toelating tot de verdediging van het proefschrift weigert. 
2. Is een decaan zelf promotor of stemhebbend lid van de beoordelingscommissie, dan wijst 

het college voor promoties een hoogleraar als bemiddelaar aan. 

3. De bemiddelaar hoort in elk geval de partijen bij het geschil, om een oplossing in der minne 
te bereiken. De bemiddelaar vermeldt de bevindingen en gemotiveerde conclusies in een 
rapport, dat de bemiddelaar met partijen bespreekt. De bemiddelaar brengt het rapport en de 

schriftelijke samenvatting van die bespreking ter kennis van partijen en het college voor 
promoties. 

 
Artikel 28 Beslissing college voor promoties 

1. Als de verleende bemiddeling, bedoeld in artikel 27, niet binnen een maand tot 
overeenstemming leidt, kunnen een of beide partijen zich schriftelijk tot het college voor 
promoties wenden met het verzoek het geschil te beslechten. 

2. Binnen een maand na ontvangst van het beroep stelt het college voor promoties een 
adviescommissie in die het terzake van het voorgelegde geschil van advies dient. De commissie 

bestaat uit drie hoogleraren die niet bij de voorbereiding van het proefschrift zijn betrokken. 
3. De in het tweede lid bedoelde adviescommissie hoort in elk geval alle betrokkenen en is 

bevoegd deskundigen te raadplegen. De adviescommissie maakt hiervan een schriftelijk 
verslag op. 

4. Binnen twee maanden na instelling brengt de in het tweede lid bedoelde adviescommissie aan 

het college voor promoties advies uit in de vorm van een met redenen omkleed conceptbesluit, 
onder toevoeging van het in het derde lid bedoelde verslag. 

5. Het college voor promoties beslecht het geschil binnen een maand na ontvangst van het in het 

vierde lid bedoelde advies. 
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HOOFDSTUK 2 HET DOCTORAAT "HONORIS CAUSA" 

 

Artikel 7.19. WHW Promotiereglement; eredoctoraat 
1. […] 

2. Het college voor promoties is bevoegd om, op voordracht van het instellingsbestuur, wegens 
zeer uitstekende verdiensten aan natuurlijke personen de graad Doctor honoris causa te 

verlenen. 
 

Artikel 29 Verlening doctoraat “honoris causa” 
Een doctoraat “honoris causa” kan worden verleend aan: 

a. iemand, die onderzoekingen heeft verricht, welke voor de wetenschapsbeoefening aan de 
universiteit of voor de wetenschap in het algemeen van uitzonderlijke betekenis zijn gebleken; 

b. iemand die in wetenschappelijk, cultureel of maatschappelijk opzicht direct danwel indirect een 
zeer uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. 

 
Artikel 30 Horen college van bestuur 
1. Als het college voor promoties het voornemen heeft een voordracht van een decaan tot 

verlening van een doctoraat “honoris causa” over te nemen, wordt het college van bestuur 
vertrouwelijk over deze voordracht gehoord. 

2. Na kennisneming van het standpunt van het college van bestuur, neemt het college voor 
promoties een beslissing over de verlening van het doctoraat “honoris causa”. 

 
Artikel 31 Besluit doctoraat “honoris causa” 

1. Als het college voor promoties tot verlening van een doctoraat “honoris causa” besluit, wijst het 
daarbij tevens een of meer hoogleraren van de Universiteit Utrecht als promotor aan. 

2. Van het besluit wordt vertrouwelijk mededeling gedaan aan de promovendus, de promotor en 
de decaan van de betrokken faculteit. 

3. Het besluit wordt niet eerder openbaar gemaakt dan nadat de promovendus heeft verklaard 

het doctoraat “honoris causa” te zullen aanvaarden. 

 

Artikel 32 Openbare zitting 
1. De verlening van het doctoraat “honoris causa”vindt plaats in een openbare, bijzondere zitting 

van het college voor promoties. 
2. In opdracht van de rector magnificus bekleedt de promotor de promovendus met de verleende 

waardigheid, onder het uitspreken van woorden van lof en waardering. 
3. Ten bewijze van de verleende waardigheid ontvangt de doctor “honoris causa” een cappa en 

een getuigschrift, dat is ondertekend door de rector magnificus, de decaan van de betrokken 
faculteit en de promotor. 
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HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN 

 

Artikel 33 
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college voor promoties. 

2. Het college voor promoties kan in bijzondere gevallen van dit reglement afwijken. 

 

Artikel 34 

Dit reglement treedt in werking op het tijdstip van vaststelling. 
 

Artikel 35 
Het college voor promoties kan ten aanzien van promoties waarvan de aanvraag om toelating tot 
het promotietraject is gedateerd voor 1 maart 2020 afwijkingen ten opzichte van dit reglement 
toestaan, mits gehandeld wordt overeenkomstig dit reglement zoals het gold tussen 22 november 
2018 en 29 februari 2020. 

 

 
Het promotiereglement geldt met ingang van 1 maart 2020. 
Aldus vastgesteld bij besluit van het college voor promoties. 


