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(Gepubliceerd in NJB 2010/27, p. 1756-1757) 

Toegang tot proefschriften 

T.F.E. Tjong Tjin Tai 

Hoogleraar privaatrecht 

Universiteit van Tilburg 

 

Er loopt de laatste tijd een op zichzelf interessant debat over de toegankelijkheid van 

wetenschappelijke productie en data. Dit strekt zich inmiddels ook uit tot het 

juridische domein.1 Die discussie wil ik mij nu niet in mengen. Het geeft mij 

niettemin aanleiding voor een verzuchting, zo men wil, klacht, over de 

toegankelijkheid van juridische proefschriften in Nederland.2  

Ooit meende ik te weten dat de promovendus, alvorens te mogen promoveren, 

een stapel exemplaren van zijn gedrukte proefschrift moest inleveren ten behoeve van 

kosteloze toezending aan de bibliotheken van andere universiteiten en verwante 

instellingen. Daarmee zou gewaarborgd zijn dat alle universiteiten over het 

desbetreffende proefschrift beschikten. Die regeling is kennelijk midden jaren 

negentig ten einde gekomen. Uitruil geschiedt thans op min of meer vrijwillige basis.3 

Intussen is door de opkomst van Internet een verschuiving naar digitale 

verspreiding opgetreden. In 2005 is onderzoek verricht door de Stichting SURF naar 

de toenmalige stand van zaken van elektronische publicatie van proefschriften.4 

Destijds bleek dat de universiteiten dit wel wenselijk achtten, maar dat concrete 

maatregelen om dit te effectueren slechts sporadisch aanwezig waren, al was 

verbetering gaande.  

Heden ten dage is de stand als volgt. De universiteiten van Amsterdam (UvA5 

en VU6), Utrecht,7 Nijmegen,8 Rotterdam,9 Maastricht,10 Leiden,11 Tilburg,12 

                                                
1 Giard, NJB 2010, p. 232, met reactie Mommers, NJB 2010, p. 621 en antwoord Giard, p. 622. 
2 Met dank aan mijn student-assistent Nikki Malchus voor de navolgende gegevens. 
3 Zie http://www2.ic.uva.nl/uvalink/uvalink16/proefs.htm (geraadpleegd april 2010). Niet geheel 
duidelijk is overigens of deze laatste website de huidige stand van zaken weergeeft. Op moment van 
schrijven kon ik alleen positief vaststellen dat Nijmegen (par. II.3.3 Richtlijnen met betrekking tot de 
promotie, bijlage bij het Promotiereglement 13 juni 2006) deze regeling nog volgt. Utrecht, Maastricht 
lijken dit (gelet o.a. op het geringe aantal door de promovendus aan te leveren proefschriften) niet te 
doen.  
4 Te vinden op http://www.surffoundation.nl/nl/publicaties/Pages/Stand-van-zaken-rond-aanleveren-
proefschriften-aan-universitaire-repositories.aspx. 
5 Art. 27a Algemeen Promotiereglement. 
6 Art. 20 lid 6 en 7 Promotiereglement 
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Groningen,13 Delft14 en Wageningen15 lijken16 te verplichten tot 

terbeschikkingstelling van een elektronische versie van het proefschrift ter publicatie 

(eventueel met een tijdelijk embargo). De Technische Universiteit Eindhoven stelt 

elektronische publicatie kennelijk niet verplicht, doch faciliteert dit slechts.17 

Publicatie vond plaats via Darenet, dat inmiddels is opgegaan in Narcis.18 

Dit zijn prachtige regelingen, die ook in het belang zijn van onderzoekers. De 

wetenschap is gebaat bij zo groot mogelijke toegankelijkheid van onderzoek. Voor de 

bekendheid van de onderzoeker is het bovendien ook  bevorderlijk als de resultaten 

eenvoudig toegankelijk zijn.  

De realiteit is evenwel dat ik herhaaldelijk heb gemerkt dat recente (juridische) 

proefschriften van diverse universiteiten19 niet algemeen bij Nederlandse 

universiteitsbibliotheken aanwezig zijn,20 en bovendien ook niet elektronisch 

beschikbaar, zelfs langer dan een jaar na de promotiedatum.21 Nu is dit euvel 

overkomelijk dankzij de wonderen van IBL,22 waardoor meestal binnen een week het 

proefschrift wordt toegezonden door de enkele nationale bibliotheek waar het wel 

aanwezig is.  

Toch wil ik de aandacht vestigen op deze tekortkoming. Het vomt namelijk 

een beletsel voor het verrichten en verspreiden van onderzoek. Een groot voordeel 

                                                                                                                                       
7 Art. 18 lid 3 Promotiereglement (22 november 2005/1 juni 2008), zie ook de Aanwijzingen aan 
promovendi, par. 8, 10 en 11. 
8 Par. II.3.3 Richtlijnen met betrekking tot de promotie, bijlage bij het Promotiereglement 13 juni 2006 
formuleert dit als een mogelijkheid. 
9 Art. 4.7 lid 2 en 3 Promotiereglement (2009). 
10 Art. 27 lid 1 Promotiereglement. 
11 Art. 19 lid 1 en 3 Promotiereglement (2008). 
12 Art. 21 lid 4 Promotiereglement (11 maart 2010). 
13 Art. 26 Promotieregeling en Uitvoeringsbesluit. Bijlage 8 (Vergoeding proefschriften) suggereert 
echter dat er ofwel 15 fysieke exemplaren voor ruilverkeer ofwel 2 fysieke exemplaren plus een 
digitale kopie moeten worden aangeleverd, wat impliceert dat het niet gaat om een harde verplichting. 
14 Art. 19.3 Promotiereglement (2008). 
15 Art. 14.2 en Bijlage 4 Promotiereglement (8 december 2008) wijzen op een zodanige verplichting. 
16 De regelementen eisen veelal aanlevering van een PDF-file, maar vermelden niet altijd ook de 
verplichting toe te stemmen in elektronische publicatie via Internet. Overigens wordt door sommige 
universiteiten een vergoeding aangeboden voor deze toestemming. 
17 Het Promotiereglement 2009 vermeldt hier niets over; 
http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib/over/dienstverlening/vergoedingsregeling/aanleveren/ vermeldt de 
mogelijkheid tot elektronische aanleveren. 
18 Zie www.narcis.info. Dit bevat veelal doorverwijzing naar de universitaire repositories. 
19 Uit beleefdheid noem ik nu geen voorbeelden. 
20 In sommige gevallen zelfs alleen bij de Alma Mater. Zelfs bleek soms het proefschrift niet in de 
collectie van de Koninklijke Bibliotheek! Toch was daar ooit wel een afspraak over gemaakt, zie 
http://www2.ic.uva.nl/uvalink/uvalink16/proefs.htm 
21 Het embargo mag meestal niet langer dan een jaar (soms zelfs korter) na de promotiedatum zijn. 
22 Interbibliothecair Leenverkeer. 
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van een fysiek exemplaar is dat het in de kast staat, meestal bij verwante boeken, 

waardoor je het ook tegenkomt zonder dat je er naar op zoek bent. Dit ‘gelukkig 

toeval’ of serendipity wordt onmogelijk gemaakt als het werk slechts via gerichte 

opvraag te vinden is. Daarnaast biedt fysieke beschikbaarheid de mogelijkheid om 

snel te zien of er – voor het eigen onderzoek, haast ik mij te zeggen – bruikbare 

gedachten of verwijzingen in staan. Daardoor kan je eigen gedachtenvorming 

ongehinderd doorgaan. De elektronische beschikbaarheid kan dit niet geheel 

vervangen,23 maar is een goed alternatief. Het is dan ook storend als mogelijk 

relevante werken niet aanwezig zijn, noch elektronisch te raadplegen zijn. Dit 

vertraagt het onderzoek.  

Ik heb de (niet uitputtend geverifieerde) indruk dat dit probleem vooral speelt 

bij engelstalige proefschriften, met name bij proefschriften die later bij een 

buitenlandse uitgever zijn gepubliceerd. Misschien willen die uitgevers niet 

meewerken aan de Nederlandse verplichting tot elektronische publicatie.24 Nu ben ik 

mij ervan bewust dat het voor veel promovendi een eer is om door een grote 

internationale uitgever in het fonds te worden opgenomen, en ook een sprong betekent 

voor de naamsbekendheid in het buitenland. Daar staat echter tegenover dat het voor 

de bekendheid in het Nederlandse domein van belang is ook proefschriften rond te 

zenden.25 Bovendien gaat het, waar het de elektronische beschikbaarstelling betreft, 

veelal om een dwingende verplichting, waar – relativiteit van contracten, of voor 

degenen die het Nederlands te min is, privity of contract – de afspraak met de uitgever 

niet aan kan afdoen. En laten we dan aannemen dat we voor deze categorie 

onderzoekers bereid zijn de eisen te verlichten, dan zou ik ten minste menen dat van 

de promovendus verwacht mag worden dat hij dit goedmaakt door de universitaire 

bibliotheken fysieke exemplaren toe te zenden.26 Dit lijkt mij met name te gelden voor 

onderzoek dat uit Nederlandse onderzoeksgelden is gefinancierd.27 

                                                
23 Althans voor onderzoekers van mijn generatie, die graag heen en weer bladeren en met bladwijzers 
verschillende passages tegelijk willen consulteren. 
24 Hoewel het schijnt dat dit verandert, en bovendien tussenoplossingen mogelijk zijn zoals publicatie 
van een onopgemaakte versie o.i.d. 
25 Nog daargelaten dat mij opvalt dat diverse van de genoemde Engelstalige proefschriften bijvoorbeeld 
ook niet in het NJB zijn aangekondigd in de rubriek promoties.  
26 Dit zouden wat mij betreft niet eens de handelsedities hoeven te zijn, de versie waarop gepromoveerd 
is (als stapeltje kopieën met een ringband) zou al kunnen voldoen.  
27 Via 1e dan wel 2e geldstroom. 
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Waarom dit aangekaart in het NJB? Het betreft hier de naleving van regels, dat 

bij uitstek een onderwerp is dat juristen interesseert.28 Het lijkt mij in elk geval een 

belang van de juridische gemeenschap29 als geheel dat het verrichten van onderzoek 

vergemakkelijkt wordt en dat de resultaten van onderzoek goed verbreid worden. 

Daarnaast zijn het de promotoren die direct dan wel indirect toezicht kunnen houden 

op naleving van dergelijke verplichtingen. Ik zou hen hierbij willen aanspreken op 

hun verantwoordelijkheid in deze.30 Tot slot lezen (hopelijk)31 ook de huidige en 

aankomende promovendi het NJB en worden zij zich misschien bewust van het 

belang van ruime beschikbaarheid van hun eigen onderzoeksresultaat. En wie het 

destijds heeft nagelaten: het is nooit te laat om alsnog een stapeltje boeken te 

verzenden of een bestand aan te leveren voor de universitaire repository! 

                                                
28 En het komt mij in het bijzonder onjuist voor dat juristen de regels voor verkrijgen van de 
doctorstitel niet punctueel naleven. 
29 En overigens ook andere wetenschapsgebieden. 
30 Waarbij ik onmiddellijk moet zeggen dat in veel gevallen (hopelijk de meerderheid) wel wordt 
gehandeld conform de regels. Ongetwijfeld zullen het slechts enkelen zijn die er niet aan voldoen, maar 
het zijn er wel meer dan onfortuinlijke incidenten. 
31 Ik vermoed dat dit veelal niet geldt voor de (talrijker wordende) niet-Nederlandstalige juridische 
onderzoekers. 


