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De ambitie van Nederland is om 100% open access te bereiken in 2020. Met veel uitgevers zijn
afspraken gemaakt over publiceren in open access. Helaas is dit niet voor alle type publicaties en in
alle tijdschriften mogelijk. Het is daarom belangrijk ook te investeren in het deponeren en
beschikbaar stellen van wetenschappelijk werk via de universiteitsrepositories. Gelukkig biedt de
Nederlandse auteurswet een alternatief dankzij amendement Taverne. De Nederlandse
universiteiten hebben besloten om open access vanaf 2019 een extra impuls te geven door een pilot
te starten om, in samenwerking met onderzoekers, publicaties na 6 maanden beschikbaar te maken
via de universiteitsrepositories (het Research Informatie Systeem (CRIS)).
---

Auteurs Q&A’s
Q: Waarom zou u deelnemen aan de pilot?
A: Het amendement biedt u een laagdrempelige manier om uw werk snel te delen. Daarmee is uw
werk sneller beschikbaar voor een brede doelgroep. Hierdoor kan de aandacht en impact van uw
werk worden vergroot. Het kan ook een eenvoudige manier zijn om te voldoen aan eisen van een
funder. Tot slot draagt u bij aan het gezamenlijk doel van universiteiten om in 2020 al het
wetenschappelijk werk via open access beschikbaar te stellen.
Q: Welke versie van het artikel wordt gehanteerd in de pilot?
A: Het gaat om de gepubliceerde versie . Dit is immers de versie die is ‘openbaar gemaakt’. Het
vergroot daarbij de kans op correct citeren (niet naar auteursversie) en universiteitsbibliotheken
kunnen eenvoudig het werk in de repository zetten ongeacht of de onderzoeker, met name indien
deze co-auteur is, de beschikking heeft over de correcte versie. Daarmee wordt het voor de
onderzoeker eenvoudiger gemaakt werk te delen zonder dat het leidt tot extra administratieve
handelingen.
Q: Wat zijn de voorwaarden voor de publicatie om mee te kunnen doen aan de pilot?
A: De termijn van publicatie na 6 maanden wordt onder de volgende voorwaarden gehanteerd:
• De publicatie is geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd.
• De maker(s) heeft/hebben een dienstverband bij een instelling die meedoet met de pilot; de
makers kunnen zowel auteurs als co-auteurs zijn.
• Het betreft een kort werk van wetenschap; dit heeft de lengte van een wetenschappelijk
artikel of boekhoofdstuk in een ‘edited collection’.
Q: Mag ik mijn werk delen, indien er door de uitgever een embargoperiode is vastgesteld langer
dan 6 maanden?
A: Als het onderzoek waar het werk op is gebaseerd geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke
middelen is bekostigd en voldoet aan de andere voorwaarden voor het amendement Taverne, is de

bepaling van toepassing. Deze gaat voor een (contractuele) eis van een uitgever. Als dit voor het
einde van de embargo periode valt, mag u dus ook eerder het werk delen.
Q: Ik publiceer bij een buitenlandse uitgever, kan ik dan ook meedoen aan de pilot?
A: Ja, dat kan, indien u voldoet aan de vastgestelde voorwaarden van de pilot. De meerderheid van
de publicaties van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten vinden plaats bij buitenlandse
uitgevers. Mogelijk beroepen deze zich op buitenlands recht maar de Nederlandse universiteiten
gaan er vanuit dat het Nederlands recht voorrang heeft.
Q: Waar kan ik terecht als ik vragen krijg van mijn uitgever?
A: Het is mogelijk dat u wordt benaderd door uw uitgever met vragen over de pilot of wordt verzocht
om uw artikel van de institutionele repository te verwijderen. Neem in dat geval meteen contact op
met uw universiteitsbibliotheek. Zij kunnen u verdere informatie geven over de vervolgstappen en/of
vaststellen hoe vanuit de universiteit richting betreffende uitgever gereageerd kan worden zodat u
dit niet zelf hoeft te doen.
Q: Voldoe ik bij deelname aan de pilot aan eisen van mijn funder?
A: Dat is afhankelijk van de eisen van de funder. Indien deze direct open access vereist dan voldoet
deelname niet. Indien de funder akkoord gaat met een embargotermijn van 6 maanden of langer dan
voldoet u wel aan de eis.
Q: Worden bij deelname aan de pilot al mijn artikelen gedeeld of alleen het laatst gepubliceerde
artikel?
A: Dat kunt u zelf beslissen en afspreken met de universiteitsbibliotheek.
Q: Waarom publiceert mijn universiteit mijn artikel niet automatisch na een half jaar de
gepubliceerde versie in de repository?
A: Het amendement is een persoonlijk recht. U dient de universiteit toestemming te geven door
middel van het ondertekenen van een licentie. Tevens kunt u aangeven of dat alleen voor het laatst
gepubliceerde artikel of al uw artikelen geldt.
Q: Waar is meer informatie te vinden over deelname aan de pilot en achtergronden bij de pilot?
A: De pilot is een initiatief van de universiteiten, verenigd in de VSNU. De landelijke website
openaccess.nl is de plek waar over de pilot en de resultaten ervan gecommuniceerd zal worden. Voor
meer informatie kijkt u hier: http://www.openaccess.nl/you-share-we-take-care

--Er is ook een algemene Q&A over de pilot beschikbaar

