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Beleidsregel Open Access 2021 

Zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur op 24 juni 2020

Inleiding
De onmiddellijk, onbelemmerd toegang en mogelijkheid tot (her)gebruik van wetenschappelijke publicaties 
is een essentiële randvoorwaarde voor een goed functionerend wetenschapssysteem. Open Access zorgt 
voor een grotere (digitale) verspreiding en vindbaarheid van wetenschappelijke resultaten en daarmee voor 
een grotere potentiële impact op de wetenschap en maatschappij. NWO zet zich er als ondertekenaar van 
de Berlin Declaration on Open Access al vanaf 2005 voor in dat resultaten van door NWO gefinancierd 
onderzoek Open Acces beschikbaar komen. NWO geeft daarmee invulling aan de ambities van de 
Nederlandse regering (OCW 2013, OCW 2016) en de Europese Raad van ministers (EC 2016). Daarbij speelt 
een belangrijke rol dat het hier gaat om publiek gefinancierd onderzoek. NWO werkt samen met nationale 
en internationale partners om de transitie naar Open Access te bevorderen, zoals het Nationaal Plan Open 
Science (OCW 2017). NWO heeft zich in september 2018 ook aangesloten bij Coalitie S: een groep van 
nationale onderzoeksfinanciers die met behulp van Plan S beoogt de transitie naar volledige en onmiddel-
lijke Open Access te versnellen. Met deze beleidsregel geeft NWO uitwerking aan de implementatiericht-
lijnen van Plan S zoals gepubliceerd door Coalitie S op 31 mei 2019.1

1 https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/PlanS_Principles_and_Implementation_310519.pdf

https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31288-354.html
https://www.openscience.nl/files/openscience/2019-02/nationalplanopenscience_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf
https://www.openscience.nl/files/openscience/2019-02/nationalplanopenscience_en.pdf
https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/PlanS_Principles_and_Implementation_310519.pdf
https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/PlanS_Principles_and_Implementation_310519.pdf
https://www.coalition-s.org/principles-and-implementation/
https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/PlanS_Principles_and_Implementation_310519.pdf
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Artikel 1 : Definities 
1.1 Author Accepted Manuscript (AAM): de door de uitgever geaccepteerde versie van een publicatie 

waarin de wijzigingen als gevolg van het peer review proces zijn verwerkt door de auteur. Ook wel 
geaccepteerde auteursversie genaamd.

1.2 Beleidsregel: De Beleidsregel Open Access 2021.

1.3 Call for proposals: de door NWO gepubliceerde regeling voor een specifieke subsidieronde zoals 
bedoeld in Artikel 2.1 en 2.2 van de Kaderregeling Subsidies NWO. 

1.4 Directory of Open Access Journals (DOAJ): Database met een overzicht van Open Access tijd-
schriften en platforms en de publicaties daarin, zoals onderhouden door ‘Infrastructure Services voor 
Open Access C.I.C.’ en te raadplegen via de website https://www.doaj.org/.

1.5 Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR): Database met een overzicht van Open Access 
repositories, zoals onderhouden door de ‘University of Nottingham’ en te raadplegen via de website 
http://www.opendoar.org. 

1.6 NWO: De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. In deze beleidsregel wordt met 
NWO bedoeld het orgaan, dan wel de functionaris aangeduid die op grond van de geldende 
Bevoegdheidsregeling NWO bevoegd is NWO te vertegenwoordigen, dan wel het desbetreffende 
besluit te nemen.

1.7 OAPEN Library: centrale Open Access repository voor het beschikbaar maken van Open Access 
boeken zoals onderhouden door de Stichting OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) 
en te raadplegen via www.oapen.org.

1.8 Register van het ESAC-initiatief: register met een overzicht van transformatieve overeenkomsten 
(transformative agreements), zoals onderhouden door het ‘Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaften e.V.’ en te raadplegen via de website https://esac-initiative.org/. 

1.9 Technische richtlijnen en eisen Plan S: de technische richtlijnen en eisen zoals op 31 mei 2019 
gepubliceerd door Coalition S in Plan S, onderdeel III. Zie www.coalition-s.org.

1.10 Transformatieve overeenkomst: in deze beleidsregel wordt hiermee bedoeld een overeenkomst 
tussen de Vereniging van Universiteiten (VSNU), het consortium van Universiteitsbibliotheken (UKB) of 
een van haar leden met een uitgever, met het oog op open access publicatie van artikelen, voor zover 
deze overeenkomst openbaar is en geregistreerd in het register van het ESAC-initiatief.

1.11 Transformative journal: een wetenschappelijk tijdschrift dat heeft aangeven de transitie naar Open 
Access te maken en door cOAlitie S erkend is. 

1.12 Version of Record (VoR): de finale versie van een artikel zoals het door een wetenschappelijk 
tijdschrift is gepubliceerd.

1.13 Wetenschappelijk artikel: hieronder wordt in deze beleidsregel bedoeld: alle gepeer reviewde 
wetenschappelijke artikelen, inclusief review papers en conferentie bijdragen (conference papers) die 
geheel of gedeeltelijk voortkomen uit of rapporteren over onderzoek dat door NWO is gesubsidieerd. 

https://www.doaj.org/
http://www.opendoar.org
http://www.oapen.org
https://esac-initiative.org/
http://www.coalition-s.org
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Artikel 2 : Toepassing en bereik
De beleidsregel is van toepassing op publicaties die voortkomen uit projecten gehonoreerd op basis van 
calls for proposals die vanaf 1 januari 2021 door NWO worden opengesteld.

Artikel 3 : Wetenschappelijke artikelen
Alle wetenschappelijke artikelen die voortkomen uit of rapporteren over onderzoek dat geheel of gedeelte-
lijk is gesubsidieerd door NWO moeten op het moment van publicatie direct (zonder embargo) digitaal in 
Open Access beschikbaar gesteld worden op het internet via één van de volgende routes:
3.1 Het publiceren in een Open Access tijdschrift of platform dat is geregistreerd in de Directory of Open 

Access Journals en voldoet aan de betreffende technische richtlijnen en eisen van Plan S;
3.2 Het publiceren in een (gesloten of hybride) abonnementstijdschrift en het direct, zonder embargo 

deponeren van een kopie van de publicatie (de Version of Record of tenminste het Author Accepted 
Manuscript) in een Open Access repository die is geregistreerd in de Directory of Open Access 
Repositories en voldoet aan de betreffende technische richtlijnen en eisen van Plan S.

3.3 Het publiceren in een tijdschrift waarvoor een transformatieve overeenkomst bestaat of in een 
tijdschrift dat door cOAlitie S is geaccepteerd als Transformative Journal.

Artikel 4 : Wetenschappelijke boeken, boekhoofdstukken en geredigeerde bundels
Boeken, boekhoofdstukken en geredigeerde bundels die voortkomen uit of rapporteren over 
wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk is gesubsidieerd door NWO en primair gericht is op 
een academisch lezerspubliek moeten Open Access beschikbaar gesteld op internet via één van de hierna 
genoemde routes. Uitgezonderd hiervan zijn boeken die mede gericht zijn op een breed, niet-academisch 
lezerspubliek (trade books): 
4.1 het direct Open Access publiceren van een boek, boekhoofdstuk, of bundel.
4.2 het zo snel mogelijk doch uiterlijk na 12 maanden na de oorspronkelijke publicatie beschikbaar maken 

van de finale versie (Version of Record) of tenministe de geaccepteerde auteursversie (Author 
Accepted Manuscript) van het boek, boekhoofdstuk of bundel via een Open Access repository maar in 
ieder geval via de OAPEN-library.

Artikel 5 : Copyright en licenties
5.1 Met het oog op een optimale verspreiding en (her)gebruik van het werk, is het de onderzoeker of diens 

instelling niet toegestaan om het auteursrecht over publicaties die voortvloeien uit financiering van 
NWO over te dragen aan de uitgever. 

5.2 Alle publicaties moeten gepubliceerd worden onder toepassing van de Creative Commons Naams-
vermelding (CC BY) 4.0 licentie. 

5.3 Bij de aanwezigheid van zwaarwegende belangen kan de auteur verzoeken om, in afwijking van Artikel 
5.2, te publiceren onder toepassing van een CC BY ND (‘Naamsvermelding, Geen afgeleide werken’) 
licentie. 

5.4 Voor boeken, bundels en boekhoofdstukken kan, in afwijking van Artikel 5.2, gekozen worden voor 
publicatie onder toepassing van een CC BY-ND, CC-BY-NC (‘Naamsvermelding, niet commercieel’) of 
CC BY-NC-ND (‘Naamsvermelding-, niet commercieel, geen afgeleide werken’) of CC BY-SA licentie.

Artikel 6 : Publicatiekosten
Kosten verbonden aan het publiceren in Open Access tijdschriften, zoals bedoeld in Artikel 3. Ook boeken, 
zoals bedoeld in artikel 4.1. komen in aanmerking voor vergoeding door NWO. 
 

Artikel 7 : Acknowledgements
Auteurs dienen in iedere publicatie melding te maken van de steun van NWO onder vermelding van het 
NWO project-nummer en de titel van de betreffende subsidieronde.
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Artikel 8 : Onderzoeksdata 
In overeenstemming met het beleid van NWO op het gebied van onderzoeksdata dragen auteurs zorg dat 
tenministe de onderzoeksdata die behoren bij de publicaties zo veel als mogelijk open en vrij beschikbaar 
gesteld worden via een trusted repository. Publicaties dienen vergezeld te gaan van een data availability 
statement. 

Artikel 9 : Rapportage, handhaving en sancties
9.1 De projectleider is verplicht om in de eindrapportage te rapporteren over de Open Access beschik-

baarheid van publicaties die voortkomen uit het project.
9.2 NWO kan aanvragers verzoeken om aanvullende zekerstelling voor het bepaalde in Artikel 3 en 4.
9.3 Het niet nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit deze beleidsregel kan gevolgen hebben 

voor de subsidievaststelling.
9.4 Indien op het moment van subsidievaststelling, de publicaties niet op één van de in Artikel 3 of 4 

genoemde manieren beschikbaar zijn, zal de subsidie 2,5% lager worden vastgesteld.

Artikel 10 : Afwijking van de beleidsregel
Van deze beleidsregel kan worden afgeweken wanneer dit expliciet is vermeld in een call for proposals.




