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Praktijk 2172

Het Harvard Open 
Access-licentiemodel in 
het Nederlands recht

Saskia Woutersen-Windhouwer, Damiaan van Eeten & Arjan de Rooy1

Veel universiteiten in de VS kunnen wetenschappelijke artikelen direct open access publiceren. Ze maken 

daarvoor gebruik van het Harvard open access-licentiemodel. In dit artikel wordt onderzocht of het Harvard-

licentiemodel naar Nederlands recht is toegestaan. Dat blijkt het geval. Daarmee wordt het voor auteurs en 

instellingen in Nederland zeer eenvoudig om aan de open access-eisen van subsidieverstrekkers te voldoen,  

zoals die onlangs in Plan S zijn geformuleerd.

Inleiding
In dit artikel vergelijken we de juridische uitgangspun-
ten van het Harvard open access-licentiemodel2 zoals 
dat in de VS wordt toegepast met het Nederlandse recht. 
Op basis van deze analyse komen we tot de conclusie 
dat, op basis van de Nederlandse wetgeving, het gebruik 
van het Harvardlicentiemodel in beginsel ook in Neder-
land mogelijk is. Dat biedt uitkomst omdat nog lang 
niet alle Nederlandse publicaties direct open access 
beschikbaar zijn. Veel artikelen worden nog in niet-
open-access tijdschriften gepubliceerd. Deze artikelen 
kunnen alleen op grond van artikel 25fa Auteurswet of 
na goedkeuring van de uitgever open access beschikbaar 
worden gesteld. Met het Harvardlicentiemodel kunnen 
de beperkingen die uitgevers stellen rond hergebruik en 
embargoperiode in veel gevallen worden voorkomen. De 
artikelen met een embargo kunnen dan met een licen-
tie, in veel gevallen, direct open access beschikbaar wor-
den gesteld in de instellingsrepository. Bijna alle weten-
schappelijke publicaties in Nederland kunnen dan 
voldoen aan libre3 open access zoals dat in door de uni-
versiteiten ondertekende Berlin Declaration4 is beschre-
ven en in Plan S5 wordt vereist. Met het gebruik van de 
Harvard open access-licentie in Nederland, kan het 

Nederlandse en Europese streven naar 100% open access 
in 2020 eenvoudig binnen handbereik komen. Om te 
onderzoeken hoe dat mogelijk is, analyseren we eerst de 
juridische grondslagen van het Harvardlicentiemodel in 
de VS.

1. Het Harvardlicentiemodel naar  
Amerikaans recht
Het Harvardlicentiemodel werd in 2008 voor het eerst 
gebruikt door Harvard’s Faculty of Arts & Sciences. De 
faculteit stemde toen unaniem voor het verlenen van een 
onomkeerbare niet-exclusieve licentie: ‘the permission 
granted by each Faculty member is a nonexclusive, irrevo-
cable, paid-up, worldwide license to exercise any and all 
rights under copyright relating to each of his or her scho-
larly articles, in any medium, and to authorize others to 
do the same, provided that the articles are not sold for a 
profit’.6 Met deze licentie geeft het wetenschappelijk per-
soneel van de faculteit, de faculteit toestemming om de 
wetenschappelijke artikelen van het wetenschappelijk per-
soneel van de faculteit in de Harvard repository open 
access toegankelijk te maken. Daarna volgden de andere 
acht faculteiten van Harvard.7 Het model wordt door 75 
instituten, voornamelijk in de VS gebruikt, maar ook door 

Auteurs

1. Saskia Woutersen-Windhouwer LLM  

is Digital Scholarship Librarian bij de Univer-

siteit Leiden. Damiaan van Eeten LLM MA 

is specialist wetenschappelijke informatie 

werkzaam bij de Juridische Bibliotheek van 

de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 

Universiteit van Amsterdam. Arjan de Rooy 

LLM is publishing consultant bij de Univer-

siteits-bibliotheek van de Vrije Universiteit 

te Amsterdam.  

Bij de online versie van dit artikel is een link 

opgenomen naar een langere versie hier-

van. 

Noten

2. osc.hul.harvard.edu/policies/.

3. P. Suber, ‘Gratis and libre open access’, 

SPARC Open Access Newsletter, 2008, afl. 

124.

4. Berlin Declaration – Signatories, openac-

cess.mpg.de/319790/Signatories (online, 

bijgewerkt 1 maart 2019).

5. Plan S. Making full and immediate Open 

Access a reality, coalition-s.org.

6. osc.hul.harvard.edu/policies/fas/.

7. osc.hul.harvard.edu/policies/. 



2708  NEDERLANDS JURISTENBLAD −     25-10-2019 −     AFL. 36

enkele landen daarbuiten.8 Eric Priest onderzocht of deze 
toestemmingsverklaring van Harvard een rechtsgeldige 
licentie oplevert.9 Daaruit blijkt dat het open access-licen-
tiemodel is gebaseerd op drie pijlers: (1) onder het werkge-
versauteursrecht ligt het auteursrecht op wetenschappe-
lijke artikelen van medewerkers in dienst van de 
universiteit bij de oorspronkelijke makers, ofwel het 
wetenschappelijk personeel van de universiteit; (2) vastge-
legd beleid is voldoende bewijs dat de auteur toestem-
ming, ofwel een niet-exclusieve licentie voor alle weten-
schappelijke artikelen aan de faculteit heeft gegeven en 
(3) een eerdere niet-exclusieve licentie gaat voor een later 
verleende exclusieve licentie of overdracht. Deze drie uit-
gangspunten worden hieronder beschreven.

1.1. Wetenschappelijk medewerker is auteursrechthebbende 
In de VS is het werkgeversauteursrecht10 (‘work for hire’) 
van toepassing op wetenschappelijk personeel van een 
universiteit.11 In het algemeen geldt in de VS dat, wil het 
werkgeversauteursrecht op een werk van toepassing zijn, 
aan drie factoren moet worden voldaan: (1) het werk is 
een onderdeel van het takenpakket;12 (2) gemaakt in het 
kader van het dienstverband; en (3) het is een opdracht 
van de werkgever.13 Universiteiten of faculteiten hebben 
echter zelden invloed op de inhoud van het werk. Als de 
universiteit wel invloed zou hebben en rechthebbende 
zou zijn, zou dat de academische vrijheid ondermijnen. 
Door uitzonderingen in de Amerikaanse wet wordt er in 
de praktijk dan ook vanuit gegaan dat het auteursrecht bij 
de maker (in casu het wetenschappelijk personeel) ligt. De 
uitzondering in de Amerikaanse wet is dat door de acade-
mische vrijheid de ‘teachers exception’ van toepassing is 
op het werkgeversauteursrecht. Bovendien geldt dat 
wetenschappelijke artikelen buiten de doelstelling van het 
werkgeversauteursrecht vallen.14 De wetgever had tot doel 
de werken van de werkgever te beschermen die essentieel 
waren voor het functioneren van zijn bedrijf of om winst 
te maken, maar de individuele werken van wetenschappe-
lijk personeel hebben geen marktwaarde en zijn dus niet 
het type werk dat onder de bescherming valt.15 In de VS 
hebben veel universiteiten, om mogelijke twijfel uit te 

sluiten, in het beleid opgenomen dat het auteursrecht bij 
het wetenschappelijk personeel ligt. Volgens Priest is dat 
beleid geen overdracht volgens de vereiste van artikel 
201(b)16 of 204(a)17 omdat in beide gevallen een getekende 
overdracht noodzakelijk is. Met het beleid geven de uni-
versiteiten alleen aan welke werken buiten de reikwijdte 
van het werkgeversauteursrecht vallen. Tot slot is er de 
praktijk, waarbij auteurs de overdrachten tekenen. Indien 
het auteursrecht bij de werkgever zou liggen, zou dit bete-
kenen dat deze contracten ongeldig zijn, en uitgevers 
massaal het auteursrecht schenden, omdat er geen geldi-
ge overdracht heeft plaatsgevonden. De conclusie is dat in 
de VS, hoewel het werkgeversauteursrecht van toepassing 
is, door uitzonderingen in het Amerikaanse recht en de 
praktijk, het auteursrecht op wetenschappelijke artikelen 
van medewerkers in dienst van de universiteit waarschijn-
lijk ligt bij het wetenschappelijk personeel van de univer-
siteit (en niet bij de instelling).

Voor het Harvardlicentiemodel is van belang dat het 
auteursrecht bij het wetenschappelijk personeel ligt. Door-
dat het auteursrecht bij het wetenschappelijk personeel in 
dienst van de universiteit ligt, heeft de auteur het recht 
om het auteursrecht over te dragen of een (niet-)exclusie-
ve licentie te verlenen.18 Daarmee kan de auteur in de VS 
op grond van de wet aan de universiteit een niet-exclusie-
ve licentie verlenen. Van deze mogelijkheid maakt het 
Harvardmodel gebruik. Universiteiten hebben namelijk 
een niet-exclusieve licentie ofwel toestemming van het 
wetenschappelijk personeel nodig om wetenschappelijke 
artikelen publiekelijk toegankelijk te kunnen maken. Uni-
versiteiten willen de resultaten van onderzoek kunnen 
archiveren, verspreiden en duurzaam (open access) toe-
gankelijk houden. Dat kan alleen met toestemming van 
de auteur(s).19 Een niet-exclusieve licentie van de auteur(s) 
is daarvoor voldoende. De auteur(s) kunnen daarna ook 
aan anderen toestemming geven het werk te publiceren. 

1.2. Beleid als niet-exclusieve licentie
In de VS is voor het overdragen van het auteursrecht en 
het geven van een exclusieve licentie een akte vereist.20 
Het geven van een niet-exclusieve licentie is in de VS 
vormvrij en er geldt geen schriftelijkheidsvereiste.21 In 
het Harvardlicentiemodel is er, om academische vrijheid 
te beschermen, voor gekozen om de licentie aan de facul-
teit te verlenen en niet aan de Universiteit.22 Daarom kan 
algemeen worden aangenomen dat indien een medewer-
ker werkt bij een faculteit waar een verplichting geldt om 
aan de faculteit een niet-exclusieve licentie te geven, en 
hij/zij geen gebruik maakt van een waiver of opt-out, 
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daarmee is bewezen dat aan de faculteit toestemming, 
ofwel een niet-exclusieve licentie is gegeven. Een toe-
stemmingslicentie geldt volgens Priest als een duurzame 
niet-exclusieve licentie wanneer is vastgelegd dat deze 
geldt voor (1) alle toekomstige werken van medewerkers 
en (2) de licentie een daaropvolgende overdracht of verle-
ning van een exclusieve licentie overleeft wanneer een 
tijdschrift besluit het artikel te publiceren.23 Hoe dat laat-
ste wordt geborgd, wordt beschreven in de volgende para-
graaf. 

1.3. Eerdere niet-exclusieve licentie gaat voor een latere 
overdracht
In de VS gaat een eerdere niet-exclusieve licentie voor 
iedere latere exclusieve licentie of overdracht.24 Artikel 17 
USC 205(e) stelt:

‘Priority Between Conflicting Transfer of Ownership 
and Nonexclusive License

A nonexclusive license, whether recorded or not, pre-
vails over a conflicting transfer of copyright ownership if 
the license is evidenced by a written instrument signed 
by the owner of the rights licensed or such owner’s duly 
authorized agent, and if—
1) the license was taken before execution of the transfer; 

or
2) the license was taken in good faith before recordation 

of the transfer and without notice of it.’

Vraag is of een toestemmingslicentie voldoet aan het 
schriftelijkheidsvereiste. Indien toestemmingslicenties 
een niet-exclusieve licentie voor wetenschappelijke artike-
len zijn, dan bepaalt artikel 205(e) dat een niet-exclusieve 
licentie voorrang heeft boven een daaropvolgende over-
dracht onder voorwaarde dat deze is getekend door de 
licentiegever.25 Er is nog geen jurisprudentie over waaraan 
het ‘written instrument signed by the owner’ moet vol-
doen. Bovendien is het niet helemaal duidelijk of het ook 
voldoende is als aan de twee hierboven genoemde voor-
waarden is voldaan.26 Zoals we hebben gezien, kent het 
rechtsstelsel in de VS geen vormvereiste voor een niet-
exclusieve licentie. Maar artikel 205(e) raadt aan een vorm 
van tastbaar bewijs te hebben om risico’s bij een latere 
exclusieve licentie of auteursrechtenoverdracht te voorko-
men. Met de toestemmingslicenties is dat risico heel 
klein. Uitgevers zijn beschermd omdat ze geïnformeerd 
zijn over de eerder getekende niet-exclusieve licentie op 

de website van de universiteit en via nieuwsberichten. Het 
duidelijk tekstueel vastleggen van de niet-exclusieve licen-
tie en van de voorwaarden in beleid, vermelding op de 
site en in een persbericht vermindert de kans op een 
claim. Duidelijk wil zeggen dat vermeld moet zijn: de 
licentiegevers (wetenschappers van de faculteit), de licen-
tienemer (instelling); de werken (artikelen geschreven  
tijdens de aanstelling, maar nadat de licentie was aan-
genomen,) en dat de bedoeling helder is (open access in 
repository).27

De meeste instellingen verkleinen de risico’s nog ver-
der door het beleid te gebruiken als een soort van back-up 
licentie. Zo beschikt Harvard per medewerker ook over 
een getekende papieren of digitale licentie die hetzelfde 
luidt als in het beleid gesteld. Er zijn ook veel universitei-
ten die het beleid in het arbeidscontract hebben opgeno-
men. Nieuwe medewerkers tekenen daarmee in het 
arbeidscontract dan tevens de licentie en zelfs als het niet 
in het contract staat en de medewerker maakt geen 
bezwaar tegen het algemeen bekende beleid kan toestem-
ming worden aangenomen. Maar er zijn ook veel instellin-
gen die alleen de toestemmingslicentie gebruiken, omdat 
toestemming verkrijgen van alle of de meeste medewer-
kers ondoenbaar is. De Harvard repository vraagt bij het 
uploaden voor de zekerheid ook een bevestiging van de 
auteur en biedt auteurs bovendien de mogelijkheid om de 
uitgever een addendum28 te laten tekenen. Het addendum 
past de overeenkomst met de uitgever aan en zorgt er niet 
alleen voor dat de auteur bepaalde rechten houdt, maar 
ook dat de overdracht onderworpen is aan de niet-exclu-
sieve licentie die eerder is gegeven.29 Het sturen van een 
addendum moet bijna altijd los van de auteursrech-
tenoverdracht of het geven van een exclusieve licentie 
worden gedaan. De digitale formulieren waarmee uitge-
vers auteurs om toestemming vragen, staan het uploaden 
van dergelijke bestanden niet toe. Volgens Priest zou dit 
addendum voldoende bewijs moeten zijn zoals gevraagd 
in artikel 205(e).30

Ook de federale overheid in de VS maakt bij financie-
ring van onderzoek gebruik van artikel 205(e) en gaat er 
daarbij vanuit dat de niet-exclusieve licentie die in ruil 
voor financiering moet worden verleend, voorrang heeft 
boven een latere exclusieve overdracht aan de uitgever. 
Priest stelt dat universiteiten er dan toch ook een beroep 
op zouden moeten kunnen doen.31 Tot slot zou artikel 
205(e) nog kunnen worden geïnterpreteerd als ‘implied 
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negative’, dat een niet-exclusieve licentie geen voorrang 
heeft op een latere exclusieve overdracht als er geen enkel 
bewijs is dat er een geschreven document is dat is gete-
kend door de oorspronkelijk auteursrechthebbende.32

Na alle bovenstaande punten afgewogen te hebben 
concludeert Priest dat hoewel de toestemmingslicentie 
geen formeel getekend document is, deze toch gezien kan 
worden als een ‘getekende’ licentie, die voorrang heeft op 
een latere overdracht, omdat de licentie voldoet aan de 
voorwaarden die zijn gesteld aan de niet-exclusieve licen-
tie in artikel 205(e): het is duidelijk bewijs van het bestaan 
van de niet-exclusieve licentie en informeert de uitgevers 
over de eerdere overdracht.33

We hebben nu gezien hoe het Harvard open access 
licentiemodel naar Amerikaans recht werkt. Om te onder-
zoeken in hoeverre het Harvardlicentiemodel naar het 
Nederlands recht zou kunnen werken, zullen we nu de 
drie uitgangspunten naar het Nederlands recht analyse-
ren. 

2. Het Harvard-licentiemodel naar  
Nederlands recht

2.1. Wetenschappelijk medewerker is auteursrechthebbende 
In de cao Nederlandse Universiteiten 1 juli 2017 t/m 31 
december 201934 staat dat universiteiten zaken kunnen 
regelen met betrekking tot het auteursrecht. Enkele uni-
versiteiten, zoals de Universiteit Utrecht,35 hebben dat 
gedaan. In de praktijk wordt het recht door deze universi-
teiten echter niet gehandhaafd. Op het werkgeversau-
teursrecht in Nederland (artikel 7 Auteurswet) zijn net als 
in de VS drie criteria van toepassing. Er moet sprake zijn 
van een arbeidsovereenkomst, een duidelijke taakom-
schrijving36 en zeggenschap van de werkgever over welke 
werken moeten worden gecreëerd en hoe die eruit zien.37 
In Nederland hebben wetenschappers in dienst van de 
universiteit een zelfstandige positie, geen taakomschrij-
ving voor het creëren van bepaalde werken,38 genieten 
academische vrijheid,39 creëren in het algemeen onafhan-
kelijk wetenschappelijk werk onder eigen naam, en bepa-
len zelf waar en hoe ze het artikel publiceren.40 Werk-
gevers auteursrecht is daarom in beginsel niet van 
toepassing op wetenschappelijke artikelen van weten-
schappers verbonden aan een Nederlandse Universiteit. 
De literatuur41 en de rechtspraak42 hebben dit bevestigd. 
Voor onderwijsmateriaal kan dat anders zijn, maar dat 
wordt hier buiten beschouwing gelaten. Ook kan relevant 
zijn dat universiteiten de auteursrechten nooit hebben 
geclaimd43 (auteurs dragen nog steeds zelf de rechten 
over) en door gewoonterecht op den duur toekomen aan 
de wetenschapper. Ook Quadvlieg bevestigt dat de 
auteursrechten bij de wetenschapper liggen op grond van 
de in de wet vastgelegde academische vrijheid of gewoon-
te, of beide.44 De universiteit is alleen rechthebbende 

indien de wetenschapper een concrete opdracht heeft 
gekregen en het werk in het kader van de functie (bij de 
universiteit) tot stand is gekomen.45 Bij wetenschappelijke 
artikelen is dat niet het geval. De conclusie is dan ook dat 
in de Nederland (net als in de VS) het auteursrecht op 
wetenschappelijke artikelen van medewerkers in dienst 
van de universiteit in beginsel ligt bij het wetenschappe-
lijk personeel van de universiteit (en niet bij de instelling). 
Zoals we hebben gezien is het voor het Harvardlicentie-
model van belang dat het auteursrecht bij het weten-
schappelijk personeel ligt zodat het wetenschappelijk per-
soneel aan de universiteit een niet-exclusieve licentie kan 
verlenen.

Nu het auteursrecht bij het wetenschappelijk perso-
neel ligt, heeft het wetenschappelijk personeel volgens de 
Nederlandse auteurswet het recht om het auteursrecht 
over te dragen of een (niet-)exclusieve licentie te verle-
nen.46 Daardoor kan de auteur op grond van de Neder-
landse auteurswet aan de universiteit een niet-exclusieve 
licentie verlenen; en dat heeft als voordeel voor auteurs 
dat universiteiten de wetenschappelijke publicaties vrij 
kunnen verspreiden. Ook in Nederland schrijft de weten-
schappelijk auteur over het algemeen niet om geld te ver-
dienen, maar voor kennisdisseminatie en de eer. Net als 
in de VS hebben Nederlandse universiteiten de niet-exclu-
sieve licentie ofwel toestemming van het wetenschappe-
lijk personeel nodig om wetenschappelijke artikelen 
publiekelijk toegankelijk te kunnen maken. Wetenschap-
pelijk personeel kan als auteursrechthebbende, met de 
niet-exclusieve licentie aan de universiteit de noodzakelij-
ke toestemming geven om de wetenschappelijke artikelen 
te verspreiden en duurzaam (open access) toegankelijk te 
houden. Ook in Nederland is dan een niet-exclusieve 
licentie voldoende. Deze niet-exclusieve licentie heeft voor 
de auteurs als voordeel dat het werk, omdat de licentie 
niet-exclusief is, ook nog elders kan worden gepubliceerd.

2.2. Beleid als niet-exclusieve licentie
Net als in de VS is ook in Nederland voor het overdragen 
van het auteursrecht en het geven van een exclusieve 
licentie een akte vereist.47 Ook in Nederland mag dat 
onderhands en ook digitaal48 als aan de voorwaarden in 
de wet is voldaan. Het geven van een niet-exclusieve licen-
tie is, net als in de VS, in Nederland vormvrij. Het mag ook 
mondeling. Daarom kan beleid ook in Nederland dienen 
als voldoende bewijs dat de auteur toestemming, ofwel 
een niet-exclusieve licentie aan de universiteit heeft gege-
ven. Ook in Nederland kan, net als in de VS, worden aan-
genomen dat in het geval een medewerker werkt bij een 
faculteit waarbinnen is afgesproken dat medewerkers een 
niet-exclusieve licentie geven voor hun toekomstig werk, 
en hij/zij geen gebruik maakt van een waiver of opt-out 
dat hij/zij toestemming heeft gegeven. Ook in Nederland 
gaan rechters liberaal om met niet-exclusieve licenties. Zo 
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mogen zoekmachines alle websites indexeren, tenzij een 
site aangeeft dat niet te willen.49 

2.3. Eerdere niet-exclusieve licentie gaat voor een latere 
overdracht
Welk recht voor gaat is in Nederland niet in de Auteurs-
wet geregeld, maar in het vermogensrecht. In de Neder-
landse wetgeving stelt artikel 298 Boek 3 BW: 

‘Vervolgen twee of meer schuldeisers ten aanzien 
van één goed met elkaar botsende rechten op levering, 
dan gaat in hun onderlinge verhouding het oudste recht 
op levering voor, tenzij uit de wet, uit de aard van hun 
rechten, of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid 
anders voortvloeit.’ 

De memorie van toelichting bij de invoering van 
Boek 3 voegt daaraan toe dat het voor de hand ligt dat 
‘analogische toepassing mogelijk zal zijn op andersoortige 
vorderingsrechten ten aanzien van één goed die bij 
samenlopende vervolging van het recht op nakoming met 
elkaar zouden botsen’.50 Aangezien artikel 298 Boek 3 BW 
geldt voor alle goederen en vorderingsrechten kan hieruit 
afgeleid worden dat bij botsende overdracht van het 
auteursrecht de oudste levering voorgaat. Wigman51 past 
het artikel toe bij een mogelijk conflict tussen het wette-
lijk vermoeden van overdracht op grond van artikel 45 Aw 
en een eventuele overdracht (al dan niet bij voorbaat) aan 
een derde. Hij spreekt in dat kader niet van botsende 
rechten, maar botsende overdrachten. De maker in dienst 
van de universiteit blijft na het verlenen van een niet-
exclusieve licentie aan de universiteit overigens beschik-
kingsbevoegd om een exclusieve licentie te verlenen of 
het auteursrecht over te dragen aan de uitgever. De uitge-
ver zal de eerdere niet-exclusieve licentie op grond van 
artikel 298 Boek 3 BW dienen te respecteren. 

Extra zekerheid
Voor een niet-exclusieve licentie hoeft geen bewijs te 
worden overlegd. Toch doen licentienemers er goed aan 
om, als zij zich op de licentie willen kunnen beroepen, 
met een akte aan te tonen dat de maker daarmee heeft 
ingestemd.52 Nederlandse universiteiten hebben daar-
voor verschillende mogelijkheden. Ten eerste zouden de 
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universiteiten duidelijk tekstueel de niet-exclusieve 
licentie en de voorwaarden moeten vastleggen in beleid. 
Ten tweede zouden ze het beleid en een persbericht op 
de site moeten plaatsen. Die verhinderen ook in Neder-
land de kans op een claim omdat het uitgevers duidelijk 
maakt dat uitgevers ervan uit moeten gaan dat de werk-
nemers van de universiteit een niet-exclusieve licentie 
hebben gegeven, ook al dragen ze het auteursrecht daar-
na over of verlenen ze een exclusieve licentie aan de uit-
gever. Ten derde zouden universiteiten er verstandig aan 
doen om bij het uploaden van publicaties aan auteurs te 
vragen om de niet-exclusieve licentie te bevestigen. Uni-
versiteiten kunnen ook overwegen om de toestemming 
contractueel vast te leggen. Bijvoorbeeld door in de aan-
stellingsbrief van de universiteit direct om toestemming 
te vragen en waivers en opt-outs te bieden. Een andere 
optie is om het in de cao te regelen, maar dat is een lan-
ger proces, en zou problemen met de academische vrij-
heid kunnen opleveren. Tot slot zouden de Nederlandse 
auteurs, voordat de rechten of een exclusieve licentie 
worden gegeven, de uitgever kunnen informeren over de 
niet-exclusieve licentie die is gegeven aan de universiteit. 
Uitgevers kunnen voldoende worden geïnformeerd over 
de verleende niet-exclusieve licenties door auteurs aan 
de universiteit. 

Ook onderzoeksfinanciers zoals NWO zouden de toe-
stemming voor de niet-exclusieve licentie in de contract-
voorwaarden kunnen opnemen. Middels opname van de 
niet-exclusieve licentie in een contract met de auteur, kan 
ook NWO bij het toekennen van subsidies het Harvardli-
centiemodel gebruiken om de resultaten van onderzoek 
open access te kunnen publiceren. Hoe meer Nederlandse 
instellingen meedoen, hoe duidelijker het voor de uitge-
vers zal zijn.

Wat zijn de mogelijke consequenties van het toepas-
sen van het Harvardlicentiemodel voor auteurs en instel-
lingen? Uitgevers kunnen anders de licentieonderhande-
lingen ingaan met de universiteiten.53 Voor mogelijke 
claims van de uitgever is relevant dat het Nederlands 
auteursrecht als uitgangspunt bescherming van de maker 
heeft en niet van de uitgever. Een uitgever kan wel vorde-
ren om de exclusieve licentie met de uitgever te vernieti-
gen54 of te ontbinden,55 maar dat levert de uitgever weinig 
op. Ook kan een uitgever, als deze erachter komt dat het 
artikel ook in de repository is gepubliceerd, het artikel als-
nog afwijzen of zelfs terugtrekken. Uitgevers zouden ook 
een beroep kunnen doen op onrechtmatige daad,56 wan-
prestatie,57 bedrog of wilsgebrek. In alle gevallen kan een 
schadeclaim en/of boete worden geëist, maar een uitgever 
moet dan wel de schade kunnen aantonen en in geval van 
een boete moet een boetebeding in de overeenkomst zijn 
opgenomen. Een schadeclaim lijkt door de beperkte 
omvang van het aantal Nederlandse publicaties en de hui-
dige bulkabonnementen waarbij individuele abonnemen-
ten niet kunnen worden beëindigd niet voor de hand lig-

gend. Tot op heden zijn er voor zover wij kunnen nagaan 
geen maatregelen genomen door uitgevers tegen auteurs 
of instellingen waar het Harvard open access-licentiemo-
del van toepassing is. 

Conclusie en advies
Op basis van de Nederlandse wetgeving blijkt het gebruik 
van het Harvardlicentiemodel ook in Nederland heel goed 
mogelijk. Wij raden de Nederlandse universiteiten aan om 
in overleg met onderzoekers en faculteiten een open 
access beleid te formuleren op basis van het Harvardlicen-
tiemodel. Na goedkeuring van dit beleid door de faculteit 
of universiteit geven medewerkers op basis van het beleid 
aan de universiteit of faculteit een niet-exclusieve licentie 
zodat de publicatie direct in open access in de repository 
kan worden geüpload (ongeacht het beleid van de uit-
gever), tenzij een auteur eventueel op verzoek van de  
uitgever een opt-out of een waiver voor een publicatie  
aanvraagt. Het is vervolgens aan te raden om nieuwe 
medewerkers in aanstellingsbrieven te laten tekenen voor 
het beleid. Daarnaast doen universiteiten er goed aan om 
de informatie over het toestemmingsbeleid op de website 
te vermelden en via een nieuwsbericht te verspreiden en 
auteurs bij het uploaden nogmaals om toestemming te 
vragen zodat de toestemming ook formeel bij de publicatie 
is vastgelegd. In Nederland zouden de instellingen, nu eer-
der uitgeversversies zonder problemen open access 
beschikbaar zijn gesteld, kunnen overwegen om ook in dit 
geval de uitgeversversie te gebruiken. Hoe het beleid per 
faculteit en/of universiteit succesvol kan worden geïmple-
menteerd, zou verder moeten worden onderzocht. Zo blijkt 
uit verschillende onderzoeken dat het deponeren in repo-
sitory gekoppeld aan onderzoeksevaluties, promotie, enz. 
het deponeren bevordert.58 Subsidieverstrekkers zoals NWO 
zouden net als de Amerikaanse onderzoeksfinanciers een 
niet-exclusieve licentie in haar toekomstige contracten met 
onderzoekers en instituten moeten opnemen, inclusief 
een waiver en opt-out optie. Als auteurs op deze manier 
aan de universiteit of NWO een niet-exclusieve licentie 
kunnen geven, wordt het voor auteurs eenvoudig om te 
voldoen aan de eisen zoals nu geformuleerd in Plan S.  
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