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Welk beleid hebben we bij TU Delft voor het (verplicht) deponeren van post-prints (final accepted 
authors version) in TU Delft Repository (via research informatie systeem Pure)? Post-prints volgen de 
open access route voor al de gevallen waarbij er geen sprake is van open access publiceren op de 
platforms van een uitgever (de zogeheten groene open access route). Het is hierbij belangrijk om:  

• de rol van de auteur van de TU Delft bij het betreffende artikel  te bepalen 
• inzicht te hebben in de rechten van de auteurs na de overdracht van hun rechten aan een 

uitgever 
• inzicht te hebben in de gebruikte terminologie bij wetenschappelijke uitgevers 

 
Beleid TU Delft 

“As of May 2016 the so-called Green Road to Open Access publishing is mandatory for all (co-
)authors at TU Delft. The (co-)author must publish the final accepted author’s version of a peer-
reviewed article with the required metadata in the TU Delft Repository.” 

Het TU Delft beleid is afgeleid van langer bestaand EU beleid ten aanzien van self-archiving / 'green' 
open access: “The author archives (deposits) the published article or the final peer-reviewed 
manuscript in an online repository before, at the same time as, or after publication. Some publishers 
request that open access be granted only after an embargo period has elapsed. Authors can deposit 
the final peer-reviewed manuscript in a repository of their choice. They must ensure open access to 
the publication within at most 6 months (12 months for publications in the social sciences and 
humanities).” European Commission, Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific 
Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020, Version 3.2. March 2017   
  
Bij het deponeren van de post prints (final accepted authors version) van artikelen zijn de volgende 
zaken van groot belang. 

 

1. De rol van de auteur van de TU Delft bij het betreffende artikel 

Is de TU Delft auteur ook de corresponding author die in direct contact staat met de uitgever?  

The corresponding author is usually the senior author who provides the intellectual input and designs 
and approves the protocols to be followed in the study. He/she is responsible for the manuscript 
correction, proof reading, whole correspondence during the paper submission, handling the revisions 
and re-submission of revised manuscripts upto the acceptance of the manuscripts.  

De corresponding author moet niet gelijk gesteld worden met de first author.  

The first author is usually the researcher who has undertaken the research work. The first author is 
often also referred to as the presenting author. He /She is responsible for doing the research 

https://pure.tudelft.nl/admin
http://www.openaccess.nl/nl/wat-is-open-access
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf


practically along with the co-authors who might assist him/her in the research work or might be 
colleagues from the same work group. He/She is also responsible for preparing the manuscript.  

Als de auteur van de TU Delft corresponding author is zal hij/zij diegene zijn die de post-print 
rechtsreeks kan deponeren in Pure (en daarmee in TU Delft Repository).  

Als de auteur van de TU Delft co-author is zal hij/zij niet in alle gevallen de post-print rechtstreeks 
kunnen deponeren in Pure (en daarmee in de TU Delft Repository). De co-author wordt verzocht in 
die gevallen waarin hij/zij niet beschikt over de post-print deze op te vragen bij de corresponding 
author. In deze gevallen is er dus een extra inspanning vereist. Wanneer een co-auteur een artikel 
registreert in Pure hem/haar ook gevraagd worden naar de post-print versie van het artikel, zie 
bijlage. 
 

2. Afspraken met uitgever over copyright en hergebruik 

Welke overeenkomst heeft de auteur (hebben de auteurs) afgesloten met de uitgever over het 
hergebruik van zijn haar artikel en het deponeren hiervan in de Repository?  
Elke publicatie gaat vergezeld met een contract met een zogeheten copyright transfer agreement. 
Hierin staat precies beschreven welke rechten de uitgever krijgt bij de overdracht van het artikel en 
welke rechten de auteur(s) behouden. Dit contract zal in veel gevallen in bezit zijn van de 
corresponding author. Dit betekent dat de co-author in die gevallen een beroep zal moeten doen op 
de corresponding author bij het delen van deze contractvoorwaarden. 

Als je geen gebruik van dit contract wilt of kunt maken is er een goed alternatief voorhanden. De 
database van SHERPA/RoMEO  laat zien welk hergebruik van je artikel is toegestaan. Sherpa/RoMEO 
bevat het standaardbeleid van uitgevers m.b.t. de zelfarchivering van tijdschriftartikelen en bepaalde 
conferentiebijdragen. Elke vermelding van een uitgeverij toont een samenvatting van het 
uitgeversbeleid, inclusief de versie van het artikel die volgens de uitgever gepubliceerd mag worden, 
waar deze gepubliceerd mag worden en de voorwaarden die op publicatie van toepassing zijn. Veel 
artikelen kunnen worden opgenomen in TU Delft Repositoy maar bij een aantal uitgevers kan de full 
text pas getoond worden na een embargoperiode zoals Elsevier artikelen na 24 maanden. Deze 
standaard embargo periode zal voor artikelen die worden gefinancierd door een aantal financiers 
niet opgaan. Bij financiering van een artikel door deze betreffende funders zijn de richtlijnen van de 
funders leidend. De Europese Unie eist bijvoorbeeld dat artikelen na maximaal 12 maanden 
beschikbaar zijn. Een uitgever als Elsevier heeft dat opgenomen in zijn beleid. 

 

3. Gehanteerde begrippen in het publicatieproces 

Pre-print (versie vóór peer-review) 
Definitie: “any draft starting from the author's original version but prior to the accepted version is a 
preprint. It typically looks like a doc. file with minimal formatting.” Pre-prints worden niet opgeslagen 
in PURE en Delft Repository (CvB besluit) 
 
Post-print (de versie na correcties door peer-review)  
Synoniemen: author's post-print, accepted author’s manuscript en  final author's version 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?id=2943&fIDnum=|&mode=simple&la=nl
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?fPersistentID=224&European%20Commission%20%5bFP7%5d
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?fPersistentID=224&European%20Commission%20%5bFP7%5d
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?fPersistentID=224&European%20Commission%20%5bFP7%5d


Definitie: “any draft from the accepted version onward, is a postprint. A post-print is a document that 
has been through the peer-review process and incorporated reviewers comments. It is the final 
version of the paper before it is sent off the journal for publication. It may be missing a final copyedit 
but can includes hyperlinks and won't be formatted to look like the journal.   

Uitgeversversie (publisher’s version, pdf van het gepubliceerde artikel) 
Synoniem: version of record 
Definitie: This version is the record that is published on the publishers website with an DOI-identifier. 
It has the professional typeset done by the publisher. Databases will link to this version of the paper. 

 
Heb je vragen over post-prints? Stuur dan een email naar repository-lib@tudelft.nl   

 

Bijlage: Vraag aan de TU Delft auteur 
  

Beste …. ,  

Dank voor de registratie / Uw publicatie is geregistreerd in Pure. 

In mei 2016 is het TU Delft Open Access beleid ingegaan. Dit betekent dat research output (peer-reviewed 
articles)  in de TU Delft Institutional Repository gedeponeerd moeten worden.  

Helaas staat de uitgever niet toe dat hiervoor de uitgeversversie van uw artikel gebruikt wordt. Wel mag de 
post-print (= peer-reviewed versie zonder uitgevers layout) worden geplaatst met een embargo van 6/12 
maanden 
Deze versie staat ook bekend als de laatste auteursversie.  Graag zouden wij van u als (co-) author,  in 
overeenstemming met het TU Delft Open Access beleid, de post-print versie van uw publicatie ontvangen voor 
opname in de Repository. Het is mogelijk dat u deze versie niet zelf bezit en een beroep zult moeten doen op 
de corresponding author van het artikel. 

Wij danken u voor uw medewerking 

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op. 

 

mailto:repository-lib@tudelft.nl
http://www.library.tudelft.nl/nl/support/onderzoekers/publishing-support/pure/
http://www.tudelft.nl/fileadmin/Files/tudelft/Images/Over_TU_Delft/Strategie/OA_beleid.pdf

