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100% open access
De ambitie van Nederland is om 100% open access van wetenschappelijke publicaties 
te bereiken. Leidend is daarbij het principe om onderzoek dat met publieke middelen is 
gefinancierd ten goede te laten komen aan de gehele samenleving. Wetenschappelijke 
publicaties die vrij te lezen, printen, kopiëren, distribueren, doorzoeken of anderszins te 
gebruiken zijn, dragen bij aan een versnelde verspreiding van onderzoeksresultaten en 
daarmee aan de ontwikkeling van de wetenschap, (her)gebruik in onderwijs en benutting 
door burgers en professionals. 

De UvA heeft zich gecommitteerd aan Open Access publiceren door in 2005 de Berlin 
Declaration1 te ondertekenen. In 2017 heeft de UvA het Nationaal Plan Open Science2  
ondertekend met als doel de nationale transitie naar open science te realiseren. 
Onderzoeksfinanciers zoals NWO eisen dat publicaties die voortkomen uit door hen 
gefinancierd onderzoek met ingang van 1 januari 2021 direct open access beschikbaar zijn 
(Plan S3).

Verantwoordelijkheden van onderzoekers
Met ingang van 1 januari 2021 worden UvA-onderzoekers geacht hun wetenschappelijke 
publicaties direct na publicatie te registreren en de bijbehorende uitgeversversie (of 
tenminste het geaccepteerde manuscript) ten behoeve van duurzame archivering te 
deponeren in het Current Research Information System (CRIS/Pure) van de universiteit. 
Daarnaast worden onderzoekers geacht hun werk Open Access te publiceren door middel 
van deze drie opties: 
I. een wetenschappelijke publicatie direct open access te publiceren met een 
 CC BY-licentie4 bij een uitgever; of
II. de uitgeversversie5 van een kort werk van wetenschap6 met een beroep op art.        
      25fa Auteurswet na 6 maanden embargo vrij toegankelijk te maken via de  
               universitaire repository (UvA-DARE); of
III. het geaccepteerde manuscript7 van een wetenschappelijke publicatie na verlopen 
               van het door uitgevers gestelde embargo vrij toegankelijk te maken via de 
               universitaire repository (UvA-DARE).

1. https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration 
2. https://www.openscience.nl/het-nationaal-platform-open-science/nationaal-plan-open-science 
3. Plan S: https://www.coalition-s.org/ 
4. Creative Commons-licentie. In lijn met de Plan S richtlijnen bij voorkeur een CC BY-licentie: cOAlition S – Accelerating 

the transition to full and immediate Open Access to scientific publications, 2. Plan S Compliance, p. 3 (https://www.
coalition-s.org/wp-content/uploads/PlanS_Principles_and_Implementation_310519.pdf). 

5. De gepubliceerde versie van een wetenschappelijke publicatie: uitgevers PDF of Version of Records (VoR)
6. Onder korte werken van wetenschap wordt verstaan: artikelen, hoofdstukken onder redactie en conference papers. 

Vertaling art. 25fa naar concrete uitgangspunten, Bestuurlijke notitie NPOS, datum: 16-05-18. 
7. De gepeerreviewde, geaccepteerde maar nog onopgemaakte versie van een wetenschappelijke publicatie: Author 

Accepted Manuscript (AAM), Accepted Manuscript (AM) of ‘post print’.
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Meersporenbeleid
De UvA ziet het als taak de 100% open access ambitie op een veilige, betaalbare wijze voor 
haar gemeenschap tot stand te brengen. Ter ondersteuning voert de UvA het volgende 
meersporenbeleid:
• de UvA neemt deel aan nationale onderhandelingen om te komen tot 
 transformatieve overeenkomsten8 met uitgevers en/of sluit lidmaatschappen bij 
 open access uitgevers af waardoor onderzoekers zonder extra kosten of met 
 kortingen open access kunnen publiceren;
• de UvA heeft een CRIS en een institutionele repository (UvA-DARE) waarin 
 onderzoekers  (versies van) hun publicaties registreren/deponeren en kunnen 
 openbaren;
• de UvA faciliteert en ondersteunt onderzoekers bij een beroep op artikel 25fa 
 Auteurswet; 
• de UvA draagt bij aan de ontwikkeling van alternatieve publicatieplatforms 
 (diamant Open Access) voor meer regie over wetenschappelijke communicatie en 
 een betaalbaarder en efficiënter systeem, in samenwerking met andere 
 universiteiten en onderzoeksfinanciers.

8. Conform Plan S richtlijnen: cOAlition S - Accelerating the transition to full and immediate Open Access to scientific 
publications, 3 Transformative Arrangements, p. 4-5 (https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/PlanS_
Principles_and_Implementation_310519.pdf).
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