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De Nederlandse universiteiten onderhandelen al een jaar met uitgever Elsevier over 
open access. Er zijn nog geen resultaten bereikt en de onderhandelingen dreigen 
opnieuw vast te lopen. Wetenschappers kunnen helpen om toch open access te 
bereiken zonder dubbele kosten te maken. In deze factsheet geven wij een 
overzicht van de laatste stand van zaken over de onderhandelingen met Elsevier en 
doen wij een beroep op u. 
 

Waarom open access?  
Het ministerie van OCW en de Nederlandse universiteiten willen dat alle wetenschappelijke 

artikelen voortaan voor iedereen vrij toegankelijk (open access) zijn. Open access publicaties 

zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Open access komt 

niet alleen de wetenschap ten goede, maar ook de maatschappij en de economie. Het zorgt 

voor een samenleving waarin ook de huisarts, de startende ondernemer en de leraar voor de 

klas kunnen profiteren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Na onderhandelingen is 

er met verschillende uitgevers een akkoord bereikt op het gebied van open access. Met 

uitgeverij Elsevier nog niet.  

 

Wie onderhandelen er?  

De Nederlandse universiteiten hebben Gerard Meijer (voorzitter College van Bestuur 

Radboud Universiteit) als hoofdonderhandelaar aangewezen. Gerard Meijer wordt bij de 

onderhandelingen met Elsevier ondersteund door een team, bestaande uit 

vertegenwoordigers van SURFmarket, UKB, NFU en VSNU.  

 

Wat is er tot nu toe gebeurd in de onderhandelingen?  

In juli 2014 heeft de VSNU de onderhandelingsinzet met Elsevier besproken: behoud van 

abonnementen om  te lezen en afspraken over open access publiceren. In november 2014 

zijn de onderhandelingen met Elsevier over het verlengen van de abonnementen op 

tijdschriften (Big Deal-onderhandelingen) vastgelopen. Elsevier heeft geen acceptabele 

handreikingen gedaan om een overgang naar open access mogelijk te maken. Om te 

voorkomen dat wetenschappers geen toegang meer hebben tot Elsevierpublicaties is het dan 

lopende contract met 1 jaar verlengd. De tijd vanaf 1 januari 2015 is gebruikt voor nieuwe 

onderhandelingen. De afgelopen maanden zijn er verschillende gesprekken met Elsevier 

gevoerd,  maar daarin zijn beide partijen niet tot een akkoord gekomen. De 

onderhandelingen dreigen wederom vast te lopen, terwijl het huidige contract eind van dit 

jaar afloopt.  
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Wat heeft Elsevier tot nu toe concreet geboden?   

Betekenisvolle stappen om open access te bereiken kunnen wat de VSNU betreft op 

verschillende manieren worden gezet. Elsevier heeft echter  tot  drie keer toe een voorstel 

aan de VSNU gestuurd dat geen verbetering vormt ten opzichte van de huidige situatie. Het 

eerste voorstel had geen open access component in zich, maar wel een prijsstijging voor de 

komende vijf jaar. Het tweede voorstel kende een kleine opening naar open access. Echter, 

de varianten waren zo minimaal en de prijsstijging buitenproportioneel dat ook dit voorstel 

geen serieuze kansen bood tot open access. Het derde en laatste voorstel van Elsevier gaat 

uit van een groeiend aantal open access publicaties, maar met een bijbehorende  

exponentiële prijsstijging, waarbij de wetenschap volledig dubbel betaalt om eigen werk te 

publiceren en om Elsevierartikelen te kunnen lezen, en dat met publieke middelen.  

 

Hoe nu verder?  

De onderhandelingen tussen Elsevier en de universiteiten lopen tot nu toe op niets uit. 

Afspraken over open access met andere uitgevers, zoals met Springer, Wiley en SAGE blijken 

in dezelfde periode wel mogelijk.  Elsevier heeft aangekondigd nog met een nieuw voorstel te 

komen. De universiteiten houden er serieus rekening mee dat er geen nieuw akkoord wordt 

gesloten met Elsevier. Universiteiten bereiden zich daarom voor op de situatie na 1 januari 

2016. Er is dan, zoals het er nu naar uitziet, geen Big Deal-contract.  

 

Wat kunnen wetenschappers doen?  

Wetenschappers kunnen open access publiceren! Elsevier is weliswaar de grootste 

wetenschappelijke uitgever in Nederland, maar zeker niet de enige.  Met een aantal uitgevers 

is al wel een akkoord gesloten over open access. Wetenschappers die als editor een bijdrage 

leveren aan Elsevier kunnen ervoor kiezen hier een punt van te maken binnen de editorial 

boards. Het is belangrijk dat onderzoekers gezamenlijk, nationaal en internationaal, druk 

uitoefenen op uitgevers. Hiermee wordt onderstreept dat wetenschappers achter de 

onderhandelingsinzet van de VSNU staan. Door druk uit te oefenen wordt de transitieperiode 

naar open access bovendien zo kort mogelijk gehouden en dat scheelt  weer in de kosten. 

Uiteindelijk leidt open access tot een betere besteding van publieke middelen en betere 

beschikbaarheid van kennis. Open access publiceren heeft de toekomst! 


