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Artikel 25fa Auteurswet

De maker van een kort werk van 

wetenschap waarvoor het onderzoek geheel 

of gedeeltelijk met Nederlandse publieke 

middelen is bekostigd, heeft het recht om dat 

werk na verloop van een redelijke termijn na 

de eerste openbaarmaking ervan, om niet 

beschikbaar te stellen voor het publiek, mits 

de bron van eerste openbaarmaking daarbij 

op duidelijke wijze vermeld wordt.

• Kort werk van wetenschap = 

wetenschappelijk artikel in tijdschrift of hoofdstuk van een 

wetenschappelijk boek?

• Nederlandse middelen =

Niet EU-gelden en andere derde geldstromen

• Het recht =

NIET de plicht

• Het recht = 

Dwingend recht kan niet weg gecontracteerd worden, behoort toe aan 

de persoon van de auteur. Art. geldt niet voor art. 7 en art. 8 Aw.

• Redelijke termijn na eerste publicatie in de bron van de uitgever=

Groen i.p.v. goud

• Om niet =

Gratis & zonder winstoogmerk 



Voorstel VSNU 2021
Artikel 25fa Auteurswet

De maker van een kort werk van wetenschap 
waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk 
met Nederlandse publieke middelen is 
bekostigd, heeft het recht om versies om niet 
beschikbaar te stellen (…). Het betreft:

1. De geaccepteerde  auteursversie van 
het werk direct na acceptatie voor 
publicatie waarbij het hergebruik niet 
contractueel kan worden uitgesloten of op 
een andere manier beperkt,

2. De gepubliceerde versie na verloop 
van een redelijke termijn na de eerste 
openbaarmaking ervan;

(…) 

Voorstel VSNU art. 25 fa Aw gaat ook gelden voor art. 7 werkgeversauteursrecht (lees: universiteiten en hoge 

scholen).  



Stellingen

1. Open access voor juridische publicaties 
(en in het algemeen humanoria) is echt 
iets heel anders dan voor de beta-
publicaties en vraagt dus om een 
andere benadering van de redelijke 
termijn

2. VSNU slaan door met hun lobby voor 
het oprekken van het prima 
functionerende art. 25fa Aw

3. Soetenhorst heeft gelijk: het is tijd voor 
een algemeen uitgeversrecht. 


