
Open Access beleid NWO voor projecten gehonoreerd van 1-1-2016 tot 1-1-2021 
 
 
 

NWO heeft vanaf 1-1-2021 haar Open Access beleid geupdate en in overeenstemming gebracht met de eisen 
van Plan S en cOAlitie S. De nieuwe voorwaarden worden van kracht op publicaties die voortkomen uit 
projecten gehonoreerd op basis van calls for proposals die vanaf 1 januari 2021 door NWO worden 
opengesteld.  

 
Voor projecten die gehonoreerd zijn voor 1-1-2021 en na 1-1-2016 gelden, afwijkende eisen. De belangrijkste 
verschillen: 
 

 Bij publicatie wordt de toepassing van een Creative Commons licentie sterk aanbevolen maar niet 
verplicht. De keuze voor een type licentie staat in principe vrij.  

 Bij toepassing van de groene route dient de publicatie onmiddellijk bij publicatie vrij toegankelijk 
gemaakt te worden. Daarbij gaat een voorkeur uit naar de version of record of author accepted 

manuscript. Indien de embargo bepalingen van de uitgever dat niet toestaat, is het open access delen 
van een preprint geaccepteerd. Meer informatie over embargo eisen die uitgevers stellen zijn te 
vinden via: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/  

 

Voor het overige gelden de volgende voorwaarden: 
 
Alle publicaties voortkomend uit projecten gehonoreerd vanaf 1-1-2016 dienen onmiddellijk (zonder embargo) 
open access beschikbaar te zi jn. Daarbij accepteert NWO drie routes: 

 
 Goud: publicatie in een volledig Open Access tijdschrift geregistreerd zijn in de Directory of Open 

Access Journals (DOAJ) 
 Hybride: publicatie in een hybride tijdschrift. De VSNU heeft een reeks van overeenkomsten met grote 

uitgevers waarmee Nederlandse onderzoekers zonder meerkosten in deze tijdschriften open access 
kunnen publiceren. Zie daarover: www.openaccess.nl   

 Groen: publicatie in een gesloten abonnementstijdschrift en het direct (zonder embargo) via een open 
access repository delen van een versie van het artikel (bij voorkeur de finale versie (version of record), 

anders de auteursversie (authors accepted manuscript) of de preprint. De repository dient 
geregistreerd te zijn in de Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)  

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met:  

Hans de Jonge (h.dejonge@nwo.nl / open-access@nwo.nl) 
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