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Open Access publiceren en  
de  fiscale wetenschap – 
Deel 2:  Juridische aspecten

PROF. DR. S.J.C. HEMELS1

1 Inleiding

De achterliggende gedachte van open access publiceren 
is dat wetenschappelijke kennis die met publiek geld is 
verworven, ook vrijelijk publiek toegankelijk moet zijn. 
Een mooi principe dat ik van harte ondersteun. 

Problematisch is echter dat steeds meer universiteiten 
open access als verplichting opleggen aan al hun mede-
werkers voor vrijwel al hun publicaties. Dit is ook het 
geval als zij slechts een kleine (onderwijs)aanstelling 
hebben en het dus zeer de vraag is of hetgeen zij heb-
ben geschreven met publiek geld is gefinancierd. Dit 
klemt temeer nu zeker in onderdelen van het juridische 
vakgebied, zoals het fiscale recht, de commerciële markt 
veel belangrijker is dan de universitaire afnemers. 
De universitaire one-size-fits-all-benadering van open 
access kan er dan toe leiden dat medewerkers van uni-
versiteiten klem komen te zitten tussen een arbeids-
rechtelijke verplichting en een contractuele verplichting 
jegens een uitgever. 

Nadat ik in het eerste deel van dit tweeluik heb bespro-
ken wat open access is en welke mogelijkheden fiscalis-
ten hebben om open access te publiceren, bespreek ik 
in dit tweede deel de juridische, meer in het bijzonder 
de arbeidsrechtelijke, aspecten van de verplichting die 
sommige universiteiten hun werknemers en (buiten)
promovendi opleggen om open access te publiceren. Met 
dit tweede deel hoop ik te bereiken dat universiteits-
medewerkers en buitenpromovendi als zij in een even-
tuele discussie met hun universiteitsbibliotheek (UB) of 
leidinggevende komen, niet alleen hun plichten, maar 

ook hun rechten kennen. Daarnaast hoop ik construc-
tief bij te dragen aan een effectievere en redelijkere  
inzet van open access door dit tweeluik te eindigen met 
verbeteringssuggesties aan universiteiten, overheid, uit-
gevers en universiteitsmedewerkers.

2 Van recht naar plicht

Oorspronkelijk was de focus op het bevorderen van open 
access, niet op het verplichten daarvan. Art. 25fa 
Auteurs wet (Aw) geeft de maker van een kort werk van 
wetenschap een recht. Deze wetsbepaling is alleen van 
toepassing op de maker van het werk en niet op recht-
hebbenden in het algemeen, zoals zijn werkgever. Het is 
een persoonlijk, niet overdraagbaar recht. Universiteiten 
en wetenschapsfinanciers kunnen dus geen beroep doen 
op art. 25fa Aw.

Diverse wetenschapsfinanciers in binnen- en buitenland 
eisen inmiddels echter dat door hen gefinancierd onder-
zoek direct open acces toegankelijk is. De onderzoeks-
financier kan ook budget geven om dit mogelijk te 
 maken. Zo verplichten de Europese Commissie en de 
 European Research Council bijvoorbeeld open access- 
publicatie van door haar gefinancierd onderzoek. Dit 
geldt eveneens voor de NWO. Dit is naar mijn mening 
goed te rechtvaardigen. De financiering komt eenduidig 
uit publieke middelen en het is een heldere verhouding 
tussen onderzoeksfinancier en onderzoeker: de onder-
zoeker krijgt geld om onderzoek mee te doen (inclusief 
een budget voor open access indien nodig) en moet 
daartegenover aan de voorwaarden, zoals open access, 
van de onderzoeksfinancier voldoen.

Universiteiten zijn in de loop der jaren echter ook steeds 
meer eisen aan open access publiceren gaan stellen. Waar 
het oorspronkelijk ging om oproepen om dit te doen, is 
het steeds dwingender geworden. In 2019 besloten de 
Nederlandse universiteiten tot een pilot waarbij onder 
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kers worden opgenomen,6 maar of dat inderdaad zo is 
heb ik niet op de website van de universiteit kunnen 
vinden. Een opt-out kan in Leiden alleen per artikel en 
onder opgaaf van redenen via een e-mail. 

Volgens de website van de Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG) worden de uitgeversversies van alle korte publi-
caties (artikelen en boekhoofdstukken) na 6 maanden 
openbaar gemaakt via Pure “ongeacht de door de uitge-
ver opgelegde embargoperiode”.7

“Open access-beleid 
van universiteiten niet 

open access”

Opvallend is dat het open access-beleid van universi-
teiten niet open access is. Het beleid van de EUR kan 
ik bijvoorbeeld alleen inzien, omdat ik een medewer-
kersinlogcode heb. De website van de RUG bevat wel 
een link naar de Open Access Procedureregeling van 
mei 2021,8 maar zonder Groningse inlogcode is deze 
niet in te zien. Ik heb er moeite mee dat universiteiten 
zo geheimzinnig doen over dit beleid. Als je werkne-
mers verplichtingen oplegt, moet je daar transparant 
over durven zijn.

3 Leggen universiteiten art. 25fa Aw te 
ruim uit?

Nu de universiteiten nogal geheimzinnig doen over de 
open access-verplichtingen die ze hun medewerkers op-
leggen, is het moeilijk om harde conclusies te trekken, 

verwijzing naar art. 25fa Aw wetenschappelijke publica-
ties na 6 maanden beschikbaar werden gesteld via de 
repository van de universiteit. Per 1 januari 2020 beslo-
ten universiteiten ‘het Taverne-amendement’ breed uit 
te rollen.2 Feitelijk kwam dit erop neer dat het recht dat 
art. 25fa Aw aan wetenschappers geeft, door sommige 
universiteiten in de arbeidsrechtelijke verhouding tot 
een plicht werd gemaakt. 

Zo bepaalt art. 3.1 lid 2 van het Open access-reglement 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR): “Werkne-
mer verleent aan Werkgever het niet-exclusief recht om 
ieder Kort werk van wetenschap dat Werknemer tijdens 
het dienstverband bij Werkgever heeft vervaardigd en in 
de toekomst zal vervaardigen, na verloop van een rede-
lijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, Open 
Access beschikbaar te stellen in het Institutioneel repo-
sitorium onder vermelding van de bron van eerste publi-
catie, tenzij Werknemer aan Werkgever kenbaar maakt 
dat een bepaalde3 Kort werk van wetenschap niet Open 
Access gedeeld mag worden.”4 In de praktijk is de rede-
lijke termijn standaard op 6 maanden gesteld. De in het 
artikel opgenomen opt-out is bovendien in art. 4.1 van 
het reglement ingewikkeld gemaakt: dit kan alleen per 
artikel en de werknemer is verplicht om hier een reden 
voor te geven. 

Volgens de website van de Universiteit Leiden verplicht 
het open access-beleid uit 2017 Leidse onderzoekers om 
al hun peer reviewed-artikelen via groene open access 
openbaar te maken.5 Het beleid zelf kon ik niet op de 
website vinden. Volgens de website “gaat het College 
van Bestuur er vanaf december 2020 van uit dat alle 
door medewerkers van de Universiteit Leiden gepubli-
ceerde wetenschappelijke en professionele artikelen, 
hoofdstukken uit samengestelde werken en congrespu-
blicaties na een embargo van 6 maanden, open access 
beschikbaar zijn in de universitaire repository.” Het is 
mij niet duidelijk wat de juridische betekenis van ‘ervan 
uitgaan’ is: is het een juridische verplichting of is het 
dat eigenlijk niet, maar wil men wel die indruk wek-
ken? Naar ik heb begrepen zou de open access-verplich-
ting nu ook in arbeidscontracten van nieuwe medewer-

2  https://www.openaccess.nl/nl/in-nederland/you-share-we- 

take-care. 

3  Hier zou ‘bepaald’ moeten staan, maar in de tekst staat 
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4  https://my.eur.nl/nl/library-employee/media/2021-11-open-
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S. Woutersen-Windhouwer, D. van Eeten & A. de Rooy, ‘Het 

Harvard Open Access-licentiemodel in het Nederlands recht’, 

NJB 2019/2172, p. 2707-2712 en aan de hand waarvan zij 

universiteiten adviseren medewerkers in aanstellingsbrieven 

te laten tekenen voor het open access beleid. Het arbeidsrech-

telijke aspect van dit alles komt in dit artikel niet aan de 

orde.
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maar er is toch een aantal punten waarvan ik me af-
vraag of universiteiten art. 25fa Aw niet te ruim uit-
leggen.

3.1 Kort werk

Art. 25fa spreekt over een “kort” werk. In de toelich-
ting op het amendement staat dat deze terminologie is 
ontleend aan art. 16 lid 2 Aw. De toelichting voegt hier-
aan toe dat dit inhoudt dat het gaat om artikelen en 
niet om boeken en dat korte bijdragen aan (congres)
bundels er ook onder kunnen vallen.9 Dat is nogal breed 
en zo wordt het door de universiteiten ook uitgelegd. 
Dat terwijl er wel degelijk discussie zou kunnen ont-
staan of een artikel van bijvoorbeeld 30 pagina’s nog 
wel als ‘kort’ kan worden aangemerkt. Volgens Spoor et 
al. is het verdedigbaar de grens te stellen op 8000 woor-
den, hetgeen ook de limiet is die de op art. 16 lid 2 Aw 
gebaseerde readerregeling stelt.10 Het is duidelijk dat 
universiteiten deze woordennorm niet toepassen en van 
hun werknemers eisen dat ze alle artikelen en hoofd-
stukken in open access zetten, ongeacht het aantal 
woorden. Uitgevers zouden zich echter wel degelijk op 
die 8000-woordengrens kunnen beroepen.

Ter bescherming van onderzoekers, ter vergroting van 
de rechtszekerheid en ter voorkoming van rechtszaken 
zou het beter zijn als de wetgever een concrete woor-
dennorm zou opnemen in de wet. 

3.1.1 Proefschriften
Proefschriften in de vorm van monografieën zijn per de-
finitie geen kort werk van wetenschap. Toch verplichten 
sommige universiteiten in promotiereglementen dat 
proefschriften, ook van niet bij de universiteit in dienst 
zijnde buitenpromovendi, open access gepubliceerd wor-
den. Art. 4.7 van het promotiereglement van de EUR11 
verplicht bijvoorbeeld om voor de promotie een digitale 
versie van het proefschrift aan te leveren die de UB zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk na drie maanden na  
afloop van de promotie integraal op internet zet. Als er 
een handelsversie is, moet de promovendus bovendien 
een kopie van een contract met de uitgever bijvoegen 
waarin de uitgever toestemming geeft voor openbaar-
making. Alleen via een verzoek aan de rector magnifi-
cus kan volgens het promotiereglement vanwege zwaar-
wegende omstandigheden ontheffing van deze plicht 

worden verleend. Dat is een tamelijk hoge drempel. In 
de praktijk wordt overigens ook zonder verzoek wel een 
langere embargotermijn toegestaan, maar wel met de eis 
dat direct een digitale versie wordt aangeleverd, ook als 
de uitgever niet wil dat de pdf al tijdens de embargo-
periode wordt opgeslagen in de repository. 

Het Nijmeegse promotiereglement12 bevat in art. 3.26 
lid 4 eveneens de verplichting om een digitale kopie van 
het proefschrift in te leveren bij de UB voor opname in 
de repository. De voorzitter van het college voor promo-
ties kan op verzoek van de promovendus bepalen dat 
opname in de repository maximaal zes maanden wordt 
uitgesteld. Het promotiereglement voorziet niet in een 
mogelijkheid tot verder uitstel. Ik weet niet of in de 
praktijk een langere embargotermijn mogelijk is, maar 
als dat niet zo is dan kan een Nijmeegse promovendus 
dus bijvoorbeeld niet in de Fiscale Monografieën reeks 
publiceren, nu daar een embargo van een jaar voor 
geldt.

Art. 30 lid 1 van het promotiereglement van de Univer-
siteit van Amsterdam (UvA)13 eist dat de promovendus 
uiterlijk zes weken voor de promotie de universiteit 
toestemming verschaft om het proefschrift op elektro-
nische wijze openbaar te maken. Het reglement bepaalt 
wel dat dit zo nodig met een embargo kan, zonder dat 
aan dit embargo een concrete termijn wordt verbonden. 
Hiermee is dit reglement flexibeler dan de reglementen 
van de EUR en de Radboud Universiteit. Daar staat ech-
ter tegenover dat art. 30 lid 3 van het UvA-reglement 
expliciet bepaalt dat als niet tijdig aan deze eisen wordt 
voldaan, het College voor Promoties kan besluiten dat 
de promotie geen doorgang vindt op de vastgestelde  
datum. 

Deze plicht treedt buiten de kaders van art. 25fa Aw, 
omdat (fiscale) proefschriften geen kort werk van  
wetenschap zijn. Uitgevers hoeven zich hier dus niets  
gelegen aan te laten liggen. Dat kan promovendi in 
problemen brengen die erin slagen hun proefschrift  
direct als handelseditie uit te brengen. Bij UB’s lijkt  
er onvoldoende bewustheid van het feit dat dit in de 
natuur-, medische- en sociale wetenschappen tamelijk 
ongebruikelijk is, maar dat dit in gebieden van de 
rechtswetenschap, zoals de fiscale wetenschap in het 
geheel niet ongebruikelijk is.

9 Kamerstukken II 2013/14, 33308, nr. 11.

10  J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht.  

Auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databanken-

recht (Recht en Praktijk nr. IE2), Deventer: Wolters Kluwer 

2019, paragraaf 9.46.

11  https://www.eur.nl/media/2020-12-promotiereglement-

2020def. 

12  https://www.ru.nl/promovendi/rechten/promoveren- 

radboud-universiteit/. 

13  https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/ 

onderzoek/promoveren/procedure/promotiereglement_uva_nl_ 

2020-28-8-2020.pdf. 
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relevance kunnen vallen). In het nieuwe SEP 2022-2027 
wordt dit onderscheid niet meer op publicatieniveau 
 gemaakt (wel moet nog steeds scientifi c relevance en 
societal relevance worden geëvalueerd (het SEP is alleen 
nog Engelstalig)), maar wordt wel openbaarheid van 
publicaties getoetst.18 Universiteiten hebben aangege-
ven hun medewerkers minder op dit soort kengetallen 
te willen beoordelen, maar feit blijft dat medewerkers 
in onderzoeksregistratiesystemen als Pure nog altijd 
moeten aangeven of een publicatie ‘academic’, ‘profes-
sional’ of ‘popular’ is. Bovendien neemt de koepelorga-
nisatie Universiteiten van Nederland in haar overzicht 
van onderzoeksoutput per jaar (de KUOZ) alleen disser-
taties en wetenschappelijke publicaties op.19 Op diverse 
juridische faculteiten worden artikelen in tijdschriften 
die niet zijn opgenomen op lijsten van wetenschappe-
lijke tijdschriften, als vakpublicatie aangeduid. Ook 
annotaties bij jurisprudentie zijn meestal vakpublica-
ties. WKNL wees er eveneens op dat universiteiten een 
checklist gebruiken bij het beoordelen of voldaan is van 
de eisen van wetenschappelijke originaliteit, diepgang 
en grondigheid zoals beschreven in het uit 2005 date-
rende  Rapport Commissie Voorbereiding Onderzoeksbeoor-
deling Rechtsgeleerdheid.20

Voor toepassing van art. 25fa Aw lijken de universitei-
ten echter andere normen aan te leggen. Uitgangspunt 
lijkt te zijn dat alles wat wordt geschreven, ook als het 
onder de noemer vakpublicatie is, in open access moet. 
Zo heb ik enige e-mailwisseling gehad met de Rotter-
damse UB over een vakpublicatie (een bijdrage van 
300 woorden in het liber amicorum van Jan Sanders21) 
waar de uitgever naar mijn mening een goed punt zou 
hebben als hij zou stellen dat geen sprake was van een 
werk van wetenschap en waar ik dus niet de voor opna-
me in het registratiesysteem verplichte auteursversie 
voor wilde aanleveren. Nadat ik hier vragen over stelde 
hoefde het toch niet, met als reden: “De afspraak die 
ESL heeft en is gecommuniceerd dat alleen bij weten-
schappelijke artikelen, hoofdstukken en proceedings 
een tekst bijgevoegd moet worden.” Hiermee was het 
voor mij opgelost, maar het lijkt te impliceren dat me-
dewerkers van alle andere faculteiten dan de ESL (Eras-
mus School of Law) wel geacht worden hun vakpublica-

Er zijn gelukkig ook universiteiten die hier rekening 
mee houden. Het promotiereglement van Tilburg 
 University14 lijkt minder dwingend, doordat art. 7.7 
lid 1 alleen bepaalt dat het uitgangspunt is dat het 
proefschrift open access toegankelijk is. Dit houdt dus 
geen verplichting in en evenmin wordt een termijn ge-
noemd. Hiermee lijkt echter niet in overeenstemming 
dat het tweede lid eist dat drie weken voor de promotie-
datum aan de UB een digitale versie wordt verstrekt 
ten behoeve van openbaarmaking in het openbare 
repository. Ik weet niet hoe dit praktisch uitwerkt in 
Tilburg en of er de facto mogelijkheden zijn om een 
proefschrift niet (direct) open access ter beschikking te 
stellen. De Universiteit Maastricht hanteert een reëler 
beleid door in art. 27 lid 2 van het promotiereglement15

te bepalen dat de promotor beslist of een embargo 
op (onderdelen van) het proefschrift noodzakelijk is. 
Ervan uitgaande dat een door de uitgever opgelegd 
embargo zo’n noodzakelijkheid is, lijkt mij dit een re-
geling die een gebalanceerde afweging maakt tussen de 
open access-wens en de belangen van de promovendus. 
De VU doet hier ook recht aan door in art. 20 lid 6 van 
het promotiereglement16 te bepalen dat als een proef-
schrift geheel of gedeeltelijk onder een embargo valt, 
de digitale openbaarmaking door de UB beperkt blijft 
tot de delen waarop geen embargo rust. 

Er is dus duidelijk een verschil in de wijze waarop diver-
se universiteiten in hun promotiereglement omgaan met 
open access van proefschriften. Nu promotiereglemen-
ten, anders dan open access beleid, wel eenvoudig te 
vinden zijn op internet, kan een (buiten)promovendus 
hier rekening mee houden bij de keuze voor een univer-
siteit.

3.2 Werk van wetenschap

Art. 25fa Aw is helder: het moet om een werk van we-
tenschap gaan. In onderzoeksregistraties en het tot en 
met 2021 geldende Standaard Evaluatie Protocol17 (SEP) 
voor onderzoeksvisitaties wordt onderscheid gemaakt 
tussen wetenschappelijke werken (deze tellen mee voor 
publicatienormen die wetenschappers moeten halen) en 
vakpublicaties (die tellen niet mee, zij het dat deze in 
de onderzoeksvisitatie wel onder de categorie societal 

14  https://www.tilburguniversity.edu/sites/default/fi les/ 

download/Promotiereglement%20Tilburg%20University_NL.pdf. 

15  https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/wijzigingen- 

promotiereglement-oktober-2020. 

16  https://vu.nl/nl/onderzoek/meer-over/promotiereglement. 

17  https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard- 

evaluation-protocol-2015-2021. 

18  https://www.universiteitenvannederland.nl/fi les/ 

documenten/Domeinen/Onderzoek/SEP_2021-2027.pdf. 

19  https://www.universiteitenvannederland.nl/nl_NL/f_c_ 

onderzoek_downloads.html. 

20  S. van der Linde & R. Spanjer, ‘Enkele kanttekeningen bij 

artikel Soetenhorst’, NJB 2018/1702, p. 2401-2402.

21  S.J.C. Hemels, ‘Andy Warhol looks a scream’, in: R. Vos, Btw 

beschouwd (liber amoricum Jan Sanders), Deventer: Wolters 

Kluwer 2021, p. 93-94.

435-443_WFR7425_ART01.indd   438 4/4/22   10:39 AM



439Weekblad fiscaal recht . 7425 . 7 april 2022

ties in open access aan te leveren, terwijl dit niet in 
overeenstemming is met de tekst van de wet.22

Sommige universiteiten lijken ook te vinden dat alle 
publicaties voor open access moeten worden aangele-
verd. Groningen heeft het op zijn website over “alle” 
korte publicaties en de Leidse website benoemt naast 
wetenschappelijke, ook specifiek alle professionele arti-
kelen. De universiteiten leggen hun werknemers hier-
mee een verplichting op die verder gaat dan het recht 
dat onderzoekers op grond van art. 25fa Aw hebben. 
Dat maakt onderzoekers kwetsbaar bij een juridisch ge-
schil met een uitgever.

3.3 Onderzoek geheel of gedeeltelijk met 
 Nederlandse publieke middelen gefinancierd

De bepaling dat het onderzoek voor het werk geheel of 
gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen wordt 
gefinancierd, is in de toelichting op het amendement 
zeer extensief uitgelegd. Werk van personen in dienst 
van een universiteit of een ander door de overheid gefi-
nancierde onderzoeksinstelling wordt volgens het amen-
dement geacht geheel of gedeeltelijk met publieke mid-
delen te zijn bekostigd.23 Dit is vervolgens ook door de 
universiteiten als uitgangspunt genomen. Het lijkt hier-
mee te fungeren als een niet weerlegbaar wettelijk ver-
moeden. 

Voor universitaire medewerkers met alleen een onder-
wijsaanstelling lijkt mij echter duidelijk dat geen spra-
ke is van met Nederlandse publieke gelden gefinancierd 
onderzoek. Deze onderzoekers krijgen nadrukkelijk niet 
betaald om onderzoek te doen. Als ze daar toch neigin-
gen toe hebben (of als ze als buitenpromovendus onder-
zoek doen om kans te maken op een vaste aanstelling), 
worden ze geacht dat in hun eigen tijd te doen. De vol-
gende vraag betreft deeltijders die ook in dienst van 
bijvoorbeeld een belastingadvieskantoor, advocatenkan-
toor of een bedrijf werken. Volgens Soetenhorst valt de 
publicatie in beginsel buiten open access als deze is ge-
schreven tijdens die werkzaamheden in de praktijk.24

De ervaring leert echter dat ook een medewerker met 
alleen een onderwijsaanstelling van een dag per week 
die in de tijd van zijn andere werkgever of in zijn vrije 
tijd onderzoek doet, alle publicaties in open access 
moet publiceren. Dit geldt ook voor werknemers die 

weliswaar formeel een kleine aanstelling hebben met 
onderzoekstijd, maar waarvan het gezien hun takenpak-
ket duidelijk is dat ze de universitaire uren alleen aan 
onderwijs en managementtaken hebben besteed.

Naar mijn mening moet in die gevallen tegenbewijs mo-
gelijk zijn. Uit de wettekst blijkt immers niet dat van 
een niet-weerlegbare wettelijk vermoeden sprake is. Het 
lijkt bovendien ook niet gerechtvaardigd om tegenbe-
wijs onmogelijk te maken, zeker niet nu steeds meer 
universitaire medewerkers worden afgescheept met een 
onderwijsaanstelling waarin geen ruimte vrij is gemaakt 
voor onderzoek.

3.4 Redelijke termijn

De toelichting op het amendement geeft geen nadere 
specificatie van wat een redelijke termijn is. Wel blijkt 
hieruit dat dit is ingevoerd om de uitgever in staat te 
stellen zijn investeringen terug te verdienen. In de toe-
lichting op het amendement staat nadrukkelijk dat de 
duur van deze redelijke termijn per publicatievorm zal 
verschillen.25 Hiermee heeft het amendement rechtson-
zekerheid geschapen. De indiener lijkt dit te hebben 
beseft. Hij merkt op dat de rechter uiteindelijk moet 
beoordelen of een termijn redelijk is in het licht van 
alle omstandigheden van het geval. De toelichting geeft 
nog wel als handreiking dat in zijn algemeenheid kan 
worden gezegd dat de redelijke termijn en het aandeel 
publieke/niet-publieke financiering dat is gestoken in 
de publicatie, kunnen worden gezien als communiceren-
de vaten. Dit betekent volgens de indiener dat hoe gro-
ter het aandeel publieke financiering in de publicatie, 
hoe korter de termijn zal zijn na verstrijking waarvan 
de maker het recht heeft om de publicatie om niet voor 
het publiek beschikbaar te stellen. Omgekeerd zou dit 
overigens ook moeten betekenen dat de redelijke ter-
mijn voor een medewerker met alleen een onderwijsaan-
stelling – zo van zijn publicaties al in rechte kan wor-
den volgehouden dat deze met publieke middelen zijn 
gefinancierd – dus veel langer kan zijn.

De universiteiten hebben dit onderdeel van de toelich-
ting echter genegeerd en bepaald dat de embargotermijn 
voor alle werken zes maanden is. Dat is relatief kort, ook 
vergeleken met het ons omringende buitenland. In Duits-
land26 en België27 is de wettelijke embargotermijn in de 
respectievelijke tegenhangers van art. 25fa Aw namelijk 

22  Zie ook Dirk Visser, The open access provision in Dutch 

 copyright contract law, Journal of intellectual property law & 

practice, September 2015, p. 2.

23 Kamerstukken II 2013/14, 33308, nr. 11.

24  W. Soetenhorst, ‘Open accessregeling artikel 25fa Aw’, 

NJB 2018/1582, p. 2246-2252, p. 2250.

25 Kamerstukken II 2013/14, 33308, nr. 11.

26 Art. 38 lid 4 Urheberrechtsgesetz.

27  Art. 29 paragraaf 2 boek XI Wetboek van economisch recht. 

De 12-maandstermijn geldt voor de humane en sociale (waar 

rechten onder valt) wetenschappen. Voor andere wetenschap-

pen is de termijn in België 6 maanden.
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De universiteiten lijken zich hier echter niets aan gelegen 
te laten liggen en maken bij de open access-verplichtin-
gen geen onderscheid naar contracten onder Nederlands 
en onder buitenlands recht. Zo bepaalt art. 7.1 van het 
Open Access Reglement van de EUR: “Dit Reglement pre-
valeert boven andersluidende bepalingen in contracten 
met derden.” De uitgever heeft echter niets te maken met 
verplichtingen die een universiteit in een dergelijk regle-
ment aan zijn werknemers oplegt. Hij zal zich gewoon op 
het onder het recht van het desbetreffende buitenland 
gesloten contract beroepen, waarna de werknemer aan 
het kortste eind trekt. Een onwenselijke situatie waar een 
goede werkgever zijn werknemers niet in zou moeten wil-
len brengen. 

4 Goed werkgeverschap?

Uit de vorige paragraaf blijkt dat universiteiten met hun 
(te) extensieve uitleg van art. 25fa Aw, de one size fi ts 
all-benadering voor alle vakgebieden en de verplichting 
die zij hun werknemers opleggen, medewerkers uit disci-
plines als de fi scaliteit waar goud en hybride geen serieu-
ze optie zijn en groen door uitgevers anders wordt uit-
gelegd dan door de universiteiten, in een onmogelijke 
situatie brengen. De medewerker komt hetzij in confl ict 
met zijn werkgever als hij zich aan de contractuele ver-
plichtingen houdt die hij jegens de uitgever heeft, of hij 
kan in confl ict komen met de uitgever. Daarbij staat de 
medewerker juridisch in sommige gevallen (bijvoorbeeld 
een contract naar buitenlands recht, vakpublicaties, al-
leen een onderwijsaanstelling) buitengewoon zwak. 

“Medewerker komt in 
 confl ict met zijn werkgever 

of met de uitgever”

Een goede werkgever zou dit zijn werknemers niet moe-
ten willen aandoen. Dit geldt temeer nu de universiteit 
een groot aantal zeer kwetsbare medewerkers heeft. 
Doordat het steeds moeilijker is om een vast contract te 
krijgen, is de fl exibele schil de afgelopen jaren onder de 
wetenschappelijke staf fl ink uitgedijd. Bovendien heb-
ben steeds meer medewerkers een parttime aanstelling. 
Bij fi scalisten is dat vaak vrijwillig omdat ze een andere 
baan in de praktijk hebben, maar bij de sociale weten-
schappen en de humaniora is dit vaak een kwestie van 
gebrek aan middelen.

Daarnaast krijgen steeds meer, vooral jonge, medewer-
kers alleen een tijdelijke onderwijsaanstelling, ook bij 

bepaald op 12 maanden. Dit geeft aan dat die wetgevers 
de 6-maandstermijn niet erg redelijk vinden. Deze lijkt 
dan ook niet voor alle publicaties afdwingbaar. Het zou 
de rechtszekerheid van universitaire werknemers ten goe-
de komen als de wetgever zijn verantwoordelijkheid zou 
nemen en zelf een termijn zou bepalen, ook ter bescher-
ming van universitaire werknemers die nu hetzij tegen-
over hun werkgever, hetzij tegenover hun uitgever in een 
kwetsbare positie komen te staan. Zoals besproken vindt 
WKNL immers dat de embargotermijn van artikelen in 
18 tijdschriften een jaar is en hanteert het IBFD op zijn 
website zelfs een termijn van 18 maanden. De werknemer 
die zijn publicatie in de universitaire repository zet, weet 
dat hij dat beleid van de uitgever schendt, nu de reposi-
tory al na 6 maanden de publicatie open access maakt. 
Universiteiten zouden dit hun werknemers niet moeten 
willen aandoen. 

3.5 Nederlandse Auteurswet zet contracten naar 
 buitenlands recht niet opzij

De universiteiten maken bij de eis van open access 
publiceren geen onderscheid tussen tijdschriften van 
Nederlandse uitgevers en tijdschriften van buitenlandse 
uitgevers. Juridisch maakt dit echter wel verschil. Wan-
neer met buitenlandse uitgevers wordt gecontracteerd 
en buitenlands recht van toepassing is, heeft de Neder-
landse Auteurswet, daaronder begrepen art. 25fa, geen 
effect. Een rechtskeuze voor het recht van dat andere 
land zet de dwingendrechtelijke bepalingen van het 
Nederlandse auteurscontractenrecht opzij.28

28  J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht. 

 Auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databanken-

recht (Recht en Praktijk nr. IE2), Deventer: Wolters Kluwer 

2019, paragraaf 9.48; D. Visser, ‘Pippi Langkous en het nieu-

we auteurscontractenrecht’, NJB 2015/915, p. 1289-1296: 

“als de rechtskeuze door een Angelsaksische uitgever gecom-

bineerd wordt met een forumkeuze voor een Angelsaksische 

rechter, lijkt de kans klein dat die rechter een bepaling van 

Nederlands auteurscontractenrecht van bijzonder dwingend 

recht acht” en Dirk Visser, ‘The open access provision in 

Dutch copyright contract law’, Journal of intellectual 

 property law & practice, September 2015, p. 5-6: “If 

 copyright contract law and the open access provision cannot 

be classifi ed as overriding mandatory provisions, a foreign 

publisher may effectively choose another law and the open 

access will not apply in that case. Whether that is indeed the 

case must ultimately be determined by the Court of Justice 

of the European Union (CJEU). (…) If there are elements 

connecting the agreement with countries outside the EU, e.g. 

because the publisher is based in the US, and American law 

has been chosen as the governing law and jurisdiction has 

been conferred on American courts, Dutch law and the open 

access clause do in any event not apply.”
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fiscale secties. Uit een nieuwsbericht van eind 2020 
blijkt dat 59% van al het personeel aan de universitei-
ten een tijdelijk contract heeft.29 Dit betreft vooral pro-
movendi, overige onderzoekers en docenten en univer-
sitair docenten. In de categorie overige onderzoekers/
docenten waar ook de medewerkers met een volledige 
onderwijsaanstelling in vallen, betreft het zelfs meer 
dan 70%. Bij de fiscale secties is na een promotie een 
vast contract soms nog wel mogelijk, maar in veel an-
dere gebieden moeten ook gepromoveerden genoegen 
nemen met tijdelijke contracten, soms zonder enige  
onderzoekstijd.30 Juist deze grote groep tijdelijke mede-
werkers zal niet snel in durven te gaan tegen eisen die 
de werkgever oplegt, ook niet als ze dat in problemen 
brengt met uitgevers.

Deze medewerkers verdienen bescherming. Als hun werk-
gever ze dat niet biedt en ze, integendeel, als menselijk 
schild inzet in de strijd die ze voeren tegen de uitgevers 
en dure abonnementen, moet de wetgever hen bescher-
men. Het doel van open access heiligt niet alle middelen, 
zeker niet als kwetsbare werknemers daar de dupe van 
worden. De overheid heeft hierbij als financier van de 
universiteiten en aanjager van het open access-beleid 
een additionele verantwoordelijkheid. 

Open access is een mooi idee, maar net als de bezem 
van de tovenaarsleerling van Goethe,31 moet deze wel in 
bedwang worden gehouden om ongewenste toestanden 
te voorkomen. Op dit moment lijkt dat niet het geval en 
is interventie van de oude tovenaar, de overheid, drin-
gend gewenst om orde op zaken te stellen. 

5 Juridische bijstand

In 2013 stelde de staatssecretaris dat onderzoekers 
naast financiële ruimte om voor de gouden route te  
betalen, ook juridische ondersteuning moesten krijgen 
van hun instelling.32 Hieruit bleek dat de staatssecreta-
ris problemen voorzag voor individuele werknemers.  
In plaats van deze problemen te voorkomen door dui-
delijke wetgeving en regels over wat universiteiten wel 
en niet van hun medewerkers mogen eisen, ging hij 
voor het dempen van de put als het kalf al verdronken 
was: juridische bijstand. Juridische bijstand is een 
pleister op een wond plakken die voorkomen had kun-
nen worden.

Dit is de weg die de universiteiten, min of meer afgeze-
gend door de overheid, hebben gekozen. Zij beloven 
hun werknemers rechtsbijstand als ze in een zaak met 
een uitgever verwikkeld raken. Zo bepaalt art. 6.2 lid 1 
van het open access-reglement van de EUR dat de werk-
gever de werknemer vrijwaart tegen elke claim ingesteld 
door derden als gevolg van openbaarmaking door de 
werkgever op grond van het reglement. Dit is niet het 
geval als de claim in belangrijke mate het gevolg is van 
opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit 
roept direct nieuwe vragen op. Ik kan mij namelijk goed 
voorstellen dat sprake is van bewuste roekeloosheid als 
ik een publicatie in de repository zet waarover in een 
contract naar Engels recht is bepaald dat dit niet is toe-
gestaan. Toch verplicht het open access-beleid mij tot 
deze roekeloosheid. Het lijkt mij niet in overeenstem-
ming met de redelijkheid en billijkheid als de universi-
teit dit aan haar werknemers tegenwerpt. Op grond van 
art. 6.2 lid 2 van het EUR-reglement vrijwaart de werk-
gever de werknemer ook van eventuele door de werk-
nemer te betalen kosten, boetes of schadevergoedingen 
als gevolg van open access op grond van het reglement 
(weer behoudens opzet of bewuste roekeloosheid). Op 
grond van het derde lid zal de werkgever zich namens 
werknemer verdedigen tegen dergelijke claims, kosten, 
boetes of schadevergoedingen en de daaraan verbonden 
kosten dragen, ook als de werknemer niet meer in 
dienst is.

Dat klinkt allemaal heel mooi en financieel zal de werk-
nemer dus geen last hebben van een eventuele rechts-
zaak, maar iedereen die zelf wel eens in een rechtszaak 
betrokken is geweest of een ander daarbij heeft bijge-
staan, weet dat, ook als het om een zuiver financieel 
geschil gaat, een rechtsgang niet in de koude kleren 
gaat zitten. Het levert emotionele spanning en psychi-
sche belasting op. Daarnaast kan ook reputatieschade 
optreden. Dat kan een universiteit met financiële on-
dersteuning niet goed maken. 

29  HOP, ‘Tijdelijke contracten hardnekkig aan universiteiten’, 

20 november 2020, https://dub.uu.nl/nl/nieuws/tijdelijke-

contracten-hardnekkig-aan-universiteiten 

30  Een gepromoveerde, zwangere onderzoekster met een tijde-

lijke onderwijsaanstelling schreef hierover in het Erasmus 

 Magazine. Ze spreekt over uitbuiting ‘via parttime contracten 

terwijl fulltime inspanningen vereist zijn’, die een enorme 

impact heeft op het leven van docenten. Ze geeft aan het 

 gevoel te hebben zich als tijdelijk docent ‘sterk’ te moeten 

bewijzen. Giulia Evolvi, ‘Ik ben een zwangere docent met 

een tijdelijk contract en daarom moeten we het systeem 

 veranderen’, Erasmus Magazine, 19 januari 2022,  

https://www.erasmusmagazine.nl/2022/01/19/ik-ben-een-

zwangere-docent-met-een-tijdelijk-contract-en-daarom- 

moeten-we-het-systeem-veranderen/. 

31  Johann Wolfgang von Goethe, Der Zauberlehrling, 1797,  

volledig te lezen via https://kalliope.org/en/text/ 

goethe2000010804 en bij velen vooral bekend uit de teken-

film Fantasia van Walt Disney uit 1940 met Mickey Mouse in 

de hoofdrol 32 Kamerstukken II 2013/14, 31288, nr. 354, p. 5.
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resultaat proberen te bereiken door hun medewerkers te 
verplichten tegen het beleid van de desbetreffende uit-
gever in te gaan. Het is begrijpelijk dat universiteiten 
eerst met de grote uitgevers op brede vakgebieden heb-
ben onderhandeld. Het gaat echter niet aan om mede-
werkers in gebieden waarin nog niet met alle uitgevers 
is onderhandeld, toch al verplichtingen op te leggen. 

Een goede, transparante en eerlijke voorlichting over 
open access met aandacht voor de juridische valkuilen 
en arbeidsrechtelijke aspecten is noodzakelijk. Ook zou-
den universiteiten transparanter moeten zijn over de 
kosten-batenafweging die zij maken. Er wordt gewezen 
op hoge abonnementskosten, maar het optuigen en 
 onderhouden van een goede repository voor alle open 
acces-publicaties is ook niet gratis. Visser sprak over 
“the hidden costs of thousands of library people and 
university technicians making sure that articles go 
and stay on line and are accessible with the latest 
browsers.”33 De vraag komt op waarom we dat niet aan 
de professionals, de uitgevers, over kunnen laten.

Daarnaast moeten universiteiten open staan voor alter-
natieven voor open access in disciplines als de fi scali-
teit, zoals het gratis door uitgevers aan universiteiten 
aanbieden van abonnementen van publicaties die zowel 
op de wetenschap als de praktijk zijn gericht. Ook moe-
ten universiteiten akkoord gaan met het pas na de 
embargotermijn aanleveren van de pdf in plaats van te 
eisen dat ook tijdens de embargoperiode de pdf al in 
de repository staat, iets wat niet voor alle uitgevers 
acceptabel is.

6.2 De overheid

De wetgever moet werknemers van universiteiten be-
schermen door duidelijke normen in art. 25fa Aw op te 
nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van het maximum aan-
tal woorden, de embargotermijn en een uitdrukkelijke 
tegenbewijsregeling ten aanzien van het met publiek 
geld gefi nancierd zijn van publicaties. De Duitse wetge-
ver is van begin af aan veel concreter geweest. Art. 38 
lid 4 Urheberrechtsgesetz, dat de inspiratie vormde voor 
art. 25fa Aw, bevat niet alleen een 12 maandstermijn, 
maar ook de eis dat het werk voor minimaal de helft 
met publieke middelen is gefi nancierd, dat het in een 
minimaal tweejaarlijks verschijnende publicatie moet 
zijn verschenen en dat het recht alleen de auteursversie 
betreft. De Nederlandse wetgever moet zijn verantwoor-
delijkheid nemen en meer duidelijkheid geven. 

Het komt er feitelijk op neer dat universiteiten hun 
werknemers voor de uitgeversbus gooien om ervoor te 
zorgen dat die van koers verandert en erop rekenen dat 
de meeste uitgevers niet dwars over de werknemers 
heen zullen rijden. Mocht een uitgever dat toch doen, 
dan stuurt de universiteit een ambulance in de vorm 
van overname van de rechtszaak. Maar dat is geen goed 
werkgeverschap. Een goede werkgever gooit zijn werk-
nemer niet voor de bus en gebruikt deze niet in een 
strijd met derden waar de werknemer part nog deel aan 
heeft. Ook hier heeft de overheid een rol te spelen in de 
bescherming van de universiteitsmedewerkers nu het 
mede de overheid is die universiteiten tot dit gedrag 
heeft aangezet.

6 Suggesties voor verbeteringen

De tegenstrijdige wijze waarop universiteiten en uitgevers 
art. 25fa Aw uitleggen, maken dat werknemers van uni-
versiteiten en buitenpromovendi klem kunnen komen te 
zitten. Universiteiten, de overheid en uitgevers moeten 
hun verantwoordelijkheid nemen en een einde maken aan 
de huidige onwenselijke situatie. Ook voor universiteits-
medewerkers is er in dit geheel een rol. Hierna doe ik aan 
al deze betrokken partijen verbeteringssuggesties.

6.1 Universiteiten

Universiteiten moeten zich als goede werkgevers gedra-
gen en hun werknemers niet in een juridisch onmogelij-
ke situatie brengen. Tevens moeten zij hun open access 
beleid transparant maken en toetsen aan art. 25fa Aw. 
Het gaat niet aan om werknemers verplichtingen op te 
leggen die in strijd zijn met de wet en/of contracten. 
Evenmin moeten universiteiten de suggestie wekken dat 
werknemers bepaalde verplichtingen hebben, terwijl 
daar geen juridische basis voor is. Het in een promotie-
reglement de facto en in weerwil van art. 25fa Aw opne-
men van een open access verplichting voor proefschrif-
ten is een praktijk waar universiteiten zo snel mogelijk 
mee moeten stoppen. Zij zetten promovendi voor de 
keus dat hetzij de promotie niet doorgaat, hetzij het 
proefschrift niet gericht via een uitgever verspreid wordt 
(en daarmee meer impact zal hebben en naamsbekend-
heid – belangrijk voor de verder carrière – geeft dan bij 
opname in een universiteitsdatabase) of de promovendus 
een onrechtmatige daad of contractbreuk pleegt jegens 
de uitgever door ondanks een expliciet embargo een 
digitale versie aan te leveren voor de repository. 

Ook moeten universiteiten voordat zij hun medewerkers 
verplichtingen opleggen, eerst zelf onderhandelen met 
uitgevers en dat niet aan de individuele medewerkers 
overlaten. Als universiteiten niet uit die onderhandelin-
gen komen, dan moeten ze niet alsnog het gewenste 

33  Dirk Visser, ‘Open access’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis /

Revue d’histoire du droit / The Legal History Review, 87(3), 

2019, p. 305-308. https://doi.org/10.1163/ 15718190-

00873P01 
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Daarnaast moet de overheid als financier van universi-
teiten en aanjager van open access meer oog hebben 
voor de belangen van werknemers en buitenpromovendi 
die nu vermorzeld dreigen te worden in de strijd tussen 
universiteiten en uitgevers. De overheid moet werkne-
mers en buitenpromovendi bescherming bieden als de 
universiteit dit niet doet.

6.3 Uitgevers

Fiscale uitgevers moeten in gesprek gaan met de univer-
siteiten en proberen er samen uit te komen. Hierbij zou 
enerzijds het vrij toegang geven van universiteiten tot 
de database en anderzijds de insteek van Kluwer Law 
International op tafel moeten liggen. Beide zijn werk-
bare alternatieven die niet onnodige bureaucratische 
hobbels opwerpen voor medewerkers, zoals het per pu-
blicatie moeten vragen om toestemming. Soetenhorst 
(zelf uitgever-directeur bij Boom), merkte hierover op 
dat deze extra barrière wellicht niet in strijd is met de 
letter van de wet, maar dan toch zeker met de geest.34 
Van der Linde en Spanjer, werkzaam bij WKNL, vonden 
dat niet valt in te zien waarom dit in strijd zou zijn met 
de geest van de wetgever.35 Ik ben geneigd het stand-
punt van Soetenhorst in deze te volgen, maar de huidi-
ge onduidelijkheid is ongewenst. Een andere barrière is 
het pas na een halfjaar kunnen invoeren in het publica-
tiesysteem of het niet kunnen promoveren, omdat pas 
na afloop van de embargoperiode de link of pdf ter be-
schikking wordt gesteld. Voor wat betreft dat laatste 
zouden uitgevers met universiteiten de afspraak moeten 
maken dat de universiteit direct de link of pdf krijgt, 
maar dat de universiteit deze pas na de embargoperiode 
open mag stellen. Als dat mis gaat, is de universiteit 
rechtstreeks aansprakelijk en staat de medewerker er 
niet tussen. 

6.4 Medewerkers van universiteiten

Het is belangrijk dat fiscale wetenschappers zich verdie-
pen in wat er nu al mogelijk is op het gebied van open 
access. Er lijkt bij fiscale uitgevers meer mogelijk te zijn 
dan fiscale auteurs zelf beseffen, zeker als het interna-
tionale publicaties betreft. Zo is groene open access  
bij Kluwer Law International feitelijk zonder beperkin-
gen mogelijk voor de auteursversie en na een halfjaar 
(de ook door de universiteiten gehanteerde embargo-
termijn) voor de uitgeversversie. Daarmee is deze uitge-
ver de fiscale open access best practice.

Specifiek voor hoogleraren is van belang dat zij hun jonge-
re medewerkers en hun promovendi beschermen door zelf 
in de wind te gaan staan en tegenwicht te bieden als van-
uit de universiteit onredelijke eisen worden gesteld. Voor 
een hoogleraar met een vast contract is dat nu eenmaal 
makkelijker dan voor een docent met een tijdelijk contract.

7 Conclusie

Open access is een mooi principe. Het is echter geen 
doel dat alle middelen heiligt. Evenmin is de one size 
fits all van de Nederlandse universiteiten erg gelukkig. 
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van uni-
versiteiten, overheid, uitgevers en medewerkers om uit 
het huidige juridische schemergebied te komen.

“Open access biedt de 
 fiscaliteit kansen op 
 commercieel minder 

 interessante gebieden”

Open access biedt ook de fiscaliteit kansen, zeker voor 
publicaties op commercieel minder interessante gebie-
den, mits wetenschapsfinanciers ook dergelijk onderzoek 
financieren. Ik heb dit mogen ondervinden bij twee pro-
jecten van het Geneva Centre for Philanthropy.36 Doordat 
de wetenschapsfinancier van beide projecten ook een  
bijdrage had geleverd voor open access, zijn de boeken, 
bij Routledge37 uitgegeven, respectievelijk bij Springer38 
voor 2022 in de planning staand, nu vrij voor iedereen 
beschikbaar. Dat maakt verspreiding van kennis stukken 
makkelijker.

Kortom, open access heeft ook voor de fiscaliteit voorde-
len, maar laat dit op een evolutionaire wijze gaan, niet 
afgedwongen door een bloedige revolutie over de rug van 
universitaire medewerkers en buitenpromo vendi.

34  W. Soetenhorst, ‘Open accessregeling artikel 25fa Aw’, 

NJB 2018/1582, p. 2246-2252, p. 2252.

35  S. van der Linde & R. Spanjer, ‘Enkele kanttekeningen bij  

artikel Soetenhorst’, NJB 2018/1702, p. 2401-2402.

36 https://www.unige.ch/philanthropie/en/. 

37  S.J.C. Hemels, ‘Tax reactions on entrepreneurial 

 philanthropy. The case of the Netherlands’, in: H. Peter & 

G.L. Huber (eds.), The Routledge Handbook of Taxation and 

Philanthropy, London: Routledge 2021, p. 465-475.  

https://doi.org/10.4324/9781003139201.

38  S.J.C. Hemels, ‘Social Enterprises and Tax: Living Apart 

 Together?’, in: H. Peter, C. Vargas Vasserot & J. Alcalde Silva 

(eds.), International Handbook of Social Enterprises Law. 

Benefit Corporations and Other Purpose Driven Companies, 

Cham: Springer Nature (te verschijnen in 2022).
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