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1. Onderzoekers van Tilburg University volgen de groene route naar open access en plaatsen onmiddellijk na 

formele acceptatie een digitale kopie van hun wetenschappelijke publicatie (de postprintversie en/of de 

uitgeversversie) in de wetenschapsportal van de universiteit (Pure) en merken deze, waar en voor zover 

auteursrechtelijk toegestaan, aan als openbaar toegankelijk (open access).  

Overwegingen 

 Tilburg University wil nadrukkelijk het publiceren in open access bevorderen als deel van haar 

maatschappelijke taak en vanwege de grotere bekendheid met de resultaten van het wetenschappelijk 

onderzoek van Tilburg University die open access oplevert. 

 Nog lang niet met alle uitgevers zijn open access-overeenkomsten gesloten. 

 Tilburg University hecht waarde aan het opbouwen van een wetenschappelijk archief van de instelling. 

 Het langetermijnperspectief is dat onderzoekers van Tilburg University volgens de gouden route 

publiceren. De consequentie hiervan is dat er een ombuiging in financiële middelen plaats zal moeten 

vinden: van betalen voor toegang tot tijdschriften naar betalen van article processing charges (APC’s). 

 
2. Onderzoekers van Tilburg University kiezen, zolang dit in overeenstemming is met hun gerechtvaardigde 

belangen, waar mogelijk voor publicatie in een open access tijdschrift, bij voorkeur in een tijdschrift van een 

uitgever waarmee TiU of VSNU een open access-overeenkomst heeft gesloten (zoals met Springer in 2015). 

Overwegingen 

 Publiceren in open access mag niet carrièrebelemmerend zijn, vooral niet voor jonge onderzoekers. Het 

kan daarom geen onontkoombare verplichting zijn. 

 Publicatie in (open access) tijdschriften van uitgevers waarmee Tilburg University of VSNU een open 

access-overeenkomst heeft gesloten scheelt doorgaans aanzienlijk in de kosten van publiceren. 

 Open access an sich heeft niets te maken met de kwaliteit van een tijdschrift of de gehanteerde 

kwaliteitsbewakingsmethode (zoals peer review). 

 
3. Waar (nog) geen open access-overeenkomst met een uitgever bestaat verdient ‘true open access’ de 

voorkeur boven ‘hybrid open access’. Hierbij wordt de DOAJ-listing gevolgd.1 

Overwegingen 

 Hybride open access tijdschriften kennen inkomsten uit licenties (al dan niet via ‘big deals’) en vragen 

een APC voor elk open access-artikel dat er in wordt gepubliceerd. Hier bestaat het gevaar voor dubbel 

betalen (double dipping). True open access tijdschriften hebben geen licentiestructuur, alleen APC’s. 

 De Directory of Open Access Journals geeft een actueel en betrouwbaar overzicht van ‘true open access’ 

peer reviewed journals. 

 
4. Tezamen met de Pure-coördinatoren op de faculteiten biedt de universiteitsbibliotheek waar nodig 

ondersteuning bij plaatsing van een artikel in Pure, bij metadatering, bij het vinden van een adequaat open 

access tijdschrift en het in lijn brengen van open access met het archiveringsbeleid van de uitgever. De 

universiteitsbibliotheek treedt op als open access-informatiepunt en als auteursrechteninformatiepunt en 

kan tevens toelichting verschaffen op bestaande open access-overeenkomsten van Tilburg University en/of 

VSNU met uitgevers. 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur van Tilburg University op 20 juni 2016. 

Informatie: LIS / Research Support, openaccess@tilburguniversity.edu. 
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1. Tilburg University researchers take the green route immediately after formal acceptation of an article, and 

place a digital copy of their academic publication (the post/print version and/or publisher’s version) in the 

university’s Research Portal (Pure) and, where and to the extent possible from a copyright perspective, set 

its visibility to ‘Public – No restriction’ (open access). 

Considerations 

 Tilburg University wants to explicitly stimulate open access publishing as part of its public responsibility 

and because it will increase the broad awareness of the results of Tilburg University’s academic research 

offered by open access. 

 Open access agreements have not been concluded with all publishers yet. 

 Tilburg University attaches great value to building an institutional academic repository. 

 In the long term perspective, Tilburg University researchers will follow the golden route to open 

access. As a consequence, a shift in financial resources will have to take place: from paying for access 

to journals to paying article processing charges (APCs).  

 
2. Wherever it is in accordance with their legitimate interests, Tilburg University researchers opt for publication 

in an open access journal, preferably of a publisher with which Tilburg University or the VSNU has concluded 

an open access agreement (as with Springer in 2015). 

Considerations 

 Open access publishing must not harm career prospects, especially of young researchers. Therefore, it 

should not be an inescapable obligation. 

 Publishing in (open access) journals of publishers with which Tilburg University or the VSNU has 

concluded an open access agreement usually saves a considerable amount in publication costs. 

 Open access in itself has nothing do to with the quality of the journal or the quality control methods 

used (e.g., peer review). 

 
3. If there is no open access agreement with a publisher yet, ‘true open access’ should be preferred over ‘hybrid 

open access’. The DOAJ is a useful list in this context.2 

Considerations 

 Hybrid open access journals generate income from licenses (through ‘big deals’ and otherwise) and, in 

addition, require an APC for every open access article published in these same journals. This may cause 

double payment (double dipping). True open access journals have no licensing structure, but only charge 

APCs. 

 The Directory of Open Access Journals provides an up-to-date and reliable overview of ‘true open 

access’ peer-reviewed journals. 

 
4. The university library, in cooperation with the Schools’ Pure coordinators, provides support, where 

necessary, on publishing articles in Pure, in adding metadata, and in identifying suitable open access journal 

and aligning open access with the publisher’s archiving policy. The university library acts as an open access 

and copyright information center and can also provide information on existing open access agreements of 

Tilburg University and/or the VSNU with publishers. 

 
Adopted by the Executive Board of Tilburg University on June 20, 2016. 

For more information: LIS / Research Support, openaccess@tilburguniversity.edu. 
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