
 

ZonMw Open Access beleid  

ZonMw verplicht onderzoekers om alle publicaties die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek dat 
geheel of gedeeltelijk door ZonMw gesubsidieerd is Open Access beschikbaar te stellen (zie ZonMw 
subsidievoorwaarden art.18 en 22). ZonMw gaat vanaf januari 2021 Plan S implementeren, wat een 
aanscherping van het Open Access beleid zal betekenen. Onder ‘ZonMw beleid Open Access vanaf 
2021’ vindt u hier meer informatie over.  
 

ZonMw Open Access beleid in de periode tot januari 2021 
 

- ZonMw accepteert verschillende Open Access routes, waarbij een redelijk publicatie 
embargotermijn gehanteerd dient te worden (“zo snel mogelijk”), tot een maximum van 6 
maanden (zie ook  amendement Taverne en het initiatief 'You share, we take care') 

- ZonMw vereist ten alle tijden dat minimaal een kopie van de Version of Record of het Author 
Accepted Manuscript in een Open Access Repository wordt gedeponeerd die is geregistreerd 
in de Directory of Open Access Repositories. Dit is om behoud van de publicatie op de lange 
termijn te waarborgen.   

- ZonMw geeft sterke voorkeur aan publiceren onder de open licentie CC-BY. 
- Naast tijdschrift artikelen, moedigt ZonMw ook aan om andere type wetenschappelijke 

publicaties Open Access beschikbaar te stellen, zoals monographs, boeken, conference 
proceedings en grey literature.  

- In specifieke gevallen maakt ZonMw financiële ondersteuning mogelijk voor Open Access 
publiceren. Voor meer informatie zie ‘Financiële ondersteuning van onderzoekers’. 

Vermelden van alle publicaties 

Projectleiders dienen hun publicaties te vermelden in ProjectNet. Bij het opgeven van publicaties dienen 
tenminste de volgende informatie vermeld te worden: publicatiedatum, persistent identifier, licentie. 

Erkenning van subsidie in publicaties 

Projectleiders dienen bij elke publicatie of presentatie melding te maken van de subsidie van ZonMw 
volgens de volgende conventie: 

‘Gefinancieerd door ZonMw <projectnummer>.’ 

‘Funded by The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw): 
<projectnummer>’. 

Handhaving en monitoring 

De verplichting tot Open Access publiceren is een integraal onderdeel van de subsidievoorwaarden van 
ZonMw. ZonMw monitort de naleving van het Open Access beleid. 

Financiële ondersteuning van onderzoekers 

ZonMw biedt projectleiders de mogelijkheid tot financiële ondersteuning voor Open Access publiceren 
indien gepubliceerd wordt volgens de volledig gouden route. 

 Voor reeds lopende ZonMw projecten is er in specifieke gevallen de mogelijkheid Open Access 
publicatiekosten te laten vergoeden. Aangezien deze regeling volgens terugwerkende kracht is, 
is dit enkel een mogelijkheid indien er financiële ruimte is. Mogelijkheden kunnen worden 
besproken in overleg met zowel het ZonMw Open Access team (openscience@zonmw.nl) als 
programmateam van het desbetreffende project.  

https://www.coalition-s.org/
https://www.openaccess.nl/nl/you-share-we-take-care
https://www.openaccess.nl/nl/in-nederland/you-share-we-take-care
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/
mailto:openscience@zonmw.nl


 

 Voor nieuwe ZonMw subsidierondes biedt ZonMw aanvragers de mogelijkheid om Open Access 

publicatiekosten op te nemen in de projectbegroting.  
 

Voorwaarden financiële ondersteuning: 
- Publiceren volgens de volledig gouden route. 
- Het Open Access tijdschrift of platform dient geregistreerd te zijn in de Directory of Open Access 

Journals.  
- Open Access publicatiekosten worden vergoed tot een maximum bedrag van €5000,- per 

project. Voor nieuwe projecten dient dit in de projectbegroting gespecificeerd te worden met 
‘Open Access’. 

- Het geoormerkte bedrag voor publicatiekosten zal beschikbaar worden gesteld zodra ZonMw 
de journal naam en officiële factuur (bewijs betaling Article Processing Charges) ontvangt d.m.v. 
een e-mail naar <programma e-mail> en openscience@zonmw.nl. Het maximum termijn 
waarop aanspraak kan worden gemaakt op dit bedrag is 12 maanden na de officiële einddatum 
van het project.  

- Financiële ondersteuning van Open Access publicatiekosten is enkel mogelijk voor zover dit op 
basis van Europese en overige wet- en regelgeving is toegestaan. Dit is bijvoorbeeld niet 
mogelijk voor projecten in een subsidieronde die is uitgezet onder de Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening. 

- Kosten voor publicaties die vallen binnen de bestaande transformative agreements of 
ondervangen kunnen worden door andere mogelijkheden binnen de eigen instelling (zoals 
institutionele Open Access budgetten) worden door ZonMw niet vergoed. Voor meer informatie 
over voor welke tijdschriften een transformative agreement is afgesloten, is een open access 
journal browser ontwikkeld. Meer nieuws over de onderhandelingen staan op de website 
openaccess.nl, onderhouden door de VSNU, NWO, SURF en UKB. Open Access publiceren 
via andere routes is ook toegestaan, maar hiervoor stelt ZonMw geen financiële middelen 
beschikbaar. 

Voor vragen over het ZonMw Open Access beleid en mogelijkheden kunt u contact opnemen met het 
Open Access team via openscience@zonmw.nl.   

ZonMw Open Access beleid vanaf januari 2021 

Als subsidieverstrekker wil ZonMw de weg naar 100% Open Access actief stimuleren en versnellen. 
Medio 2019 heeft ZonMw zich achter Plan S geschaard, waarbij het Open Access beleid volgens de 
principes van Plan S zal gelden voor alle subsidieoproepen die worden opengesteld vanaf 1 januari 
2021. De Open Access voorwaarden gelden voor alle onderzoekers die een project uitvoeren die door 
ZonMw geheel of gedeeltelijk gefinancierd is. Hieronder kunt u meer lezen over de vereisten van Plan 
S, en op welke manieren Open Access kan worden bereikt onder Plan S. 

De belangrijkste vereisten van Plan S zijn:  

 Gratis toegang tot de publicatie 

 Geen embargotermijn tussen datum van publicatie in een tijdschrift en vrije toegankelijkheid 
online 

 Publiceren onder een open Creative Commons licentie  

 Behoud van auteursrechten 

Open Access kan onder Plan S worden bereikt door:  

 Volledig gouden route: Het publiceren van het artikel in een Open Access tijdschrift of 
platform dat is geregistreerd in de Directory of Open Access Journals.  

 Groene route: Het direct en zonder embargo deponeren van een kopie van de Version of 
Record of het Author Accepted Manuscript in een Open Access repository die is geregistreerd 
in de Directory of Open Access Repositories.  

 Hybride route met 'transformative agreement': Het publiceren in een hybride tijdschrift dat 
onderdeel is van een transformatieve overeenkomst (‘transformative agreement’) gesloten 

https://doaj.org/
https://doaj.org/
mailto:openscience@zonmw.nl
https://library.wur.nl/WebQuery/jbrowser?q=*
https://library.wur.nl/WebQuery/jbrowser?q=*
https://www.openaccess.nl/
mailto:openscience@zonmw.nl
https://www.coalition-s.org/
https://doaj.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/


tussen de VSNU en/of de UKB en een uitgever. Een reeks van dergelijke overeenkomsten zijn 
gesloten met grote uitgevers waarmee Nederlandse onderzoekers gratis of tegen 
gereduceerd tarief Open Access kunnen publiceren. Voor meer informatie over voor welke 
tijdschriften een transformative agreement is afgesloten, is een open access journal browser 
ontwikkeld.  

https://library.wur.nl/WebQuery/jbrowser?q=*

