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Geachte lezer,
 
Nederland maakt een razendsnelle groei in open access door en dat is wereldwijd opgemerkt.  
De snelle groei is het resultaat van een eigenzinnige aanpak, geïnspireerd en gesteund door  
(inter)nationale organisaties om ons heen.
 
In oktober 2014 sprak ik uit dat hoewel Nederland niet alleen staat, ons land naar mijn overtuiging 
de weg naar open access leidt. Het is aan u om dat al lezend door dit magazine te beoordelen. De 
Nederlandse universiteiten hebben gezamenlijk grote stappen gezet naar vrije toegankelijkheid 
van wetenschappelijke artikelen voor iedereen. Met grote uitgeverijen zijn contracten gesloten 
waardoor artikelen van onze onderzoekers zonder extra kosten online ‘open access’ beschikbaar 
worden. Steeds meer uitgeverijen zijn bereid om de overstap te maken naar open access publi

ceren. Sommige uitgeverijen willen 
meteen omschakelen, anderen zijn 
bereid dat in kleinere stappen te doen. 
Om ons heen zie ik andere landen die 
profijt hebben van de weg die Neder
land is ingeslagen. Het helpt hen om 
verder te komen in open access en 
omgekeerd helpt het Nederland om 
blijvend te groeien. Deze wisselwerking 
is nodig, omdat nog niet alle uitgeverij
en overtuigd zijn dat het moment is 
aangebroken voor open access. Het 
Nederlandse voorzitterschap van de  
EU kan helpen om in heel Europa de 
goede beweging op gang te brengen.
 

Ik lees en hoor veel reacties op de weg die de VSNU met andere betrokkenen is  ingeslagen.  
Er worden kritische vragen gesteld over de kosten en de verschillen tussen disciplines. Maar het 
beginsel van open access staat niet ter discussie. Daarvoor is het maatschappelijk belang veel  
te groot. We weten immers dat nu al veel burgers open access tijdschriften in bijvoorbeeld de 
geneeskunde raadplegen. Het tekent de dynamiek van open access en kondigt tegelijk aan dat er 
vele mogelijke toepassingen in de toekomst volgen. Er is nog een weg te gaan, maar ik voel me 
gesterkt in de opvatting dat open access de verbinding tussen wetenschap en samenleving 
versterkt!

Karl Dittrich
Voorzitter VSNU

Voorwoord



esultaten van wetenschappelijk onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke 
tijdschriften. Voor deze tijdschriften gelden hoge abonnementskosten. De Nederlandse 
universiteiten verenigd in de VSNU1, de universiteitsbibliotheken en de Koninklijke 
 Bibliotheek (tezamen UKB) vinden dat wetenschap voor iedereen vrij toegankelijk (open 

access) moet zijn. Het meeste onderzoek is immers publiek bekostigd. Daarnaast is open access goed 
voor Nederlandse onderzoekers; de publicaties zijn op internet beter vindbaar en worden daardoor 
vaker geciteerd.

4

Nederland: gidsland naar 
open access
Publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek moet vrij toegankelijk 
zijn. Met die principiële stellingname stevig op het netvlies, zijn in 2014 
onderhandelingen gestart met acht grote (inter)nationale wetenschappelijke 
uitgeverijen. En met resultaat. Nederland is het snelst groeiende open 
accessland ter wereld.  Mondiaal wordt Nederland zelfs gezien als een 
change agent, een gidsland.

Meer lezen? Scan 
dan deze codes:

1. VSNU

2. ambitie

3. Springer

R

Gerard Meijer, Koen Becking, Jaap Winter

Staatsecretaris Dekker van het ministerie van OCW heeft het startschot gegeven voor de doelstelling 
voor open access. Hij heeft de ambitie2 uitgesproken dat in 2018  60% van de Nederlandse weten
schappelijke publicaties open access is, en in 2024 zelfs 100%. Tijdens het Nederlands voorzitterschap 
van de EU is open access een speerpunt op de agenda.
 
Namens de UKB, de VSNU en SURF, zijn Gerard Meijer (collegevoorzitter van de Radboud Universiteit 
Nijmegen), Koen Becking (collegevoorzitter van Tilburg University) en Jaap Winter (collegevoorzitter 
van de VU Amsterdam) gesprekken gestart met acht grote uitgeverijen, die samen 70 tot 80 procent 
van de omzet van alle Nederlandse wetenschappelijke publicaties voor hun rekening nemen. Dat heeft 
geleid tot betekenisvolle overeenkomsten met uitgeverijen als Springer3 (20 november 2014), Sage4 
(2 juli 2015), Elsevier5 (10 december 2015) en Wiley6 (3 februari 2016). Met de overige uitgeverijen 
worden constructieve gesprekken gevoerd en worden nieuwe overeenkomsten verwacht.
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8. Max Planck 
Society

4. Sage

9. linguïsten van 
Lingua

5. Elsevier

6. Wiley

7. Nature

De Nederlandse onderhandelingen zijn niet onopgemerkt gebleven. ‘Dutch lead European push to flip 
journals to open access’, kopte Nature7 op 6 januari 2016. In dat artikel stelt de auteur dat ‘the Nether
lands is leading what it hopes will be a panEuropean effort in 2016 to push scholarly publishers 
towards openaccess (OA) business models’.
 
Inspanningen van grote instellingen als het Max Planck Society8 en allerlei bottum up initiatieven vanuit 
het veld, zoals van de linguïsten van Lingua9, helpen om open access nu snel verder te brengen.
 
Het is duidelijk: we zitten op een rijdende trein. En we liggen op koers als we de ambitie van de 
staatssecretaris als meetlat nemen. Dit proces is onomkeerbaar.

Alles op een rij
 
Waar komt dat enthousiasme vandaan? Wat  
is dan die Nederlandse aanpak? In dit maga
zine zetten we alles op een rij: de noodzaak 
voor open access, de manieren om daar te 
komen, de standpunten van de verschillende 
actoren en een tijdlijn met belangrijke nationale 
en internationale ontwikkelingen op dit gebied. 
Ten slotte ontrafelen we de succesvolle 
Nederlandse lobby (wat waren de kritische 
succesfactoren?) en blikken we vooruit naar  
de toekomst: wat zijn volgende stappen die  
nu nog genomen moeten worden?

Dit zijn de acht grote  
uitgeverijen waarmee de 
VSNU in  onderhandeling is:
 
1.  Elsevier
2. Springer
3. Sage
4. Wiley
5. Oxford University Press (OUP)
6. Taylor & Francis
7. American Chemical Society (ACS)
8. Kluwer

The Netherlands is leading what it hopes will be a 
pan-European effort in 2016 to push scholarly publishers 

towards open-access (OA) business models.
 

Declan Butler

‘

‘
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aarom open access
Resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek worden gepubliceerd in 
wetenschappelijke tijdschriften van 

grote (internationale) uitgeverijen zoals Elsevier, 
Springer, Wiley en Sage. Voor wetenschappelijke 
tijdschriften gelden hoge abonnementskosten, 
waardoor alleen kapitaalkrachtige instellingen als 
universiteiten en ziekenhuizen daar toegang toe 
hebben. Andere geïnteresseerden, zoals leraren, 
patiënten, beleidsmakers of MKBbedrijven, 
hebben vaak geen vrije toegang.
 
Nederlandse universiteiten stellen zich op het 
standpunt1 dat wetenschap, voor iedereen vrij 
toegankelijk (open access) moet zijn. Het meeste 
onderzoek is immers publiek bekostigd. Open 
access helpt onderzoekers om hun resultaten 
breder te verspreiden, iets waar de samenleving 
van kan profiteren. Zo kunnen artsen, behande
laars en patiënten bijvoorbeeld kennisnemen van 
de nieuwste inzichten in behandelwijzen. Ook 
helpt open access bedrijven bij het ontwikkelen 
en toepassen van innovaties, en kunnen leraren 
en scholieren dankzij vrije toegang wetenschap
pelijke kennis makkelijker betrekken bij hun 
lessen en werkstukken. Bovendien kent open 
access geen geografische begrenzingen, 
waardoor bijvoorbeeld ook wetenschappers in 
ontwikkelingslanden toegang hebben tot de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten.
 
Oplossing: goud (of groen)
Er zijn twee gangbare routes naar open access: 
de groene en de gouden route2. De groene route 
gaat ervan uit dat de auteur zijn/haar werk zelf 
openbaar maakt door het manuscript in een 
 (universitaire) repository, een vrij toegankelijke 

database, te depone
ren. Dat kan nu al bij 
alle Nederlandse 
universiteiten. Uitgeve
rijen staan dat ook toe, 
maar hanteren wel vaak 

een wachttijd, een embargoperiode, die per 
tijdschrift verschilt. Wie resultaten snel wil inzien, 
moet betalen. Wie geduld heeft, krijgt ze gratis.
In de gouden route worden publicaties via de 
websites van  uitgeverijen open access gemaakt. 
Het abonnementsmodel wordt ingeruild voor  
een model waarbij een onderzoeker een article 
processing charge (APC) betaalt om zijn artikel  
in een tijdschrift gepubliceerd te krijgen. Na 
publicatie is het vervolgens voor iedereen gratis 
online toegankelijk. Uitgeverijen als BioMed 
Central, Public Library of Science (PLOS) en 
Frontiers werken al op die manier. Veel uitgeverij
en bieden daarnaast een tussenvorm van open 
access (‘hybride tijdschriften’). Deze tijdschriften 
kennen een mengvorm waarbij een deel van de 
artikelen alleen voor de abonnees beschikbaar 
zijn en een deel voor iedereen via open access  
is in te zien.
 
Meerdere actoren, verschillende 
 voorkeuren

De Nederlandse overheid is sterk voorstander 
van open access. Staatssecretaris Dekker wil 
toewerken naar 100% open access van de 
Nederlandse publicaties in 2024, zo kondigde  
hij aan in zijn brief3 aan de Tweede Kamer van 
15 november 2013. Daarbij kiest Nederland voor 
de gouden route. Ook Engeland kiest voor de 
gouden route. Landen als Duitsland, Denemarken 
en de VS gaan juist voor de groene. 

‘Big deals’ als breekijzer

Wat is dat precies, open access? Waarom is dat zo belangrijk? Hoe verlopen 
de onderhandelingen met acht grote (inter)nationale uitgeverijen en met 
welk resultaat?

D

Meer lezen? Scan 
dan deze codes:

1. standpunt

2. de groene en 
gouden route

3. brief

4. ‘big deal’
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Het EU onderzoeksprogramma Horizon2020 
heeft eveneens ‘een lichte voorkeur’ voor de 
groene route.
De VSNU ondersteunt die keuze voor de gouden 
route. ‘Groen’ is een goede aanvulling op de 
mogelijkheden die er nu al zijn en een mooie 
tussenstap, maar niet de duurzame oplossing die 
nodig is, aldus de VSNU. De verwachting is immers 
dat de gouden route op termijn in de plaats gaat 
komen van het huidige publicatiemodel.
 
Pressiemiddel: ‘Big deals’
De universiteiten maken in hun strijd voor open 
access gebruik van de onderhandelingen die  
zij met de grote uitgeverijen voeren over de 
tijdschriftabonnementen, ook wel de ‘big deal’4 
onderhandelingen genoemd. Deze abonnemen
ten worden sinds een tiental jaren door de 
uitgeverijen in packagedeals aangeboden. 
Universiteiten willen aflopende contracten alleen 
verlengen onder voorwaarde dat de uitgeverijen 
bereid zijn serieuze stappen te zetten om open 
access dichterbij te brengen, zo laten de 
onderhandelaars van de VSNU weten.
Uitgeverijen reageren wisselend5, omdat open 
access het bestaande verdienmodel ingrijpend 
 verandert. Toch blijken met enkele uitgeverijen, 
zoals Springer6 en Sage7 afspraken mogelijk. 
Ook met Elsevier is een akkoord8 gesloten, 
hoewel eerder nog leek dat de onderhandelin
gen zo vast zaten dat werd nagedacht over een 
boycot van Elseviertijdschriften.

Het resultaat: Nederland op koers
Recente betekenisvolle stapen naar open access 
zijn de overeenkomsten met Elsevier9 en Wiley10.  
Op 10 december 2015 werd met Elsevier een 
principeakkoord bereikt. Afgesproken is om  
in drie jaar tijd het aantal Nederlandse open 
accesspublicaties in Elseviertijdschriften uit  
te bouwen naar 30%.  
Op 3 februari is daar de deal met Wiley bijgeko
men. Dat akkoord voorziet erin dat wetenschap
pers en studenten die verbonden zijn aan een 
Nederlandse universiteit, toegang hebben tot 
alle artikelen in de wetenschappelijke tijdschrif
ten van Wiley. Daarnaast voorziet de overeen
komst in de mogelijkheid om open access te 
publiceren in alle circa 1.400 hybride tijdschriften 
van Wiley. Door dit akkoord zal het aantal open 
access artikelen van wetenschappers aan 
Nederlandse universiteiten flink stijgen. Eerder 
waren er al vergelijkbare afspraken met Springer 
en Sage. Met een aantal andere uitgeverijen 
lopen de gesprekken nog en zijn veelbelovend.
De Nederlandse overheid wil dat in 2024  100% 
van de wetenschappelijke publicaties open 
access is. Met de grote uitgeverijen (die samen 
70 tot 80% van de omzet van het Nederlandse 
marktaandeel  hebben) zijn inmiddels stappen 
gezet om dat te bereiken. Ook met de andere 
uitgeverijen worden door UKB en SURF derge
lijke onderhandelingen gevoerd en worden 
stappen gezet. De tussentijdse conclusie: 
Nederland ligt op koers. 

6. Springer

7. Sage

6. Springer

8. akkoord

9. Elsevier

10. Wiley

5. reageren 
wisselend

De tussentijdse conclusie: Nederland ligt op koers
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15 november 2013
Dekker kiest voor gouden route
Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) betuigt in een brief1 aan de 
Tweede Kamer zijn steun aan open access voor wetenschappelijke 
publicaties. Hij stelt zich op de principiële stelling dat met publiek 
geld gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk moet zijn. Dekker 
kiest voor de ‘gouden route’. De VSNU2 is het met hem eens dat 
de gouden route de meest toekomstvaste weg is, maar waar
schuwt voor forse extra kosten voor universiteiten.

15 juli 2014
VSNU mobiliseert wetenschappers
Onderzoekers kunnen een wezenlijke rol spelen bij de omslag naar open access, schrijft  
de VSNU in een brief3 aan de academische wereld. Onderzoekers kunnen hun artikelen 
deponeren in de repository van hun eigen universiteit. Minstens zo belangrijk: zij kunnen  
bij uitgeverijen aandringen op de transitie naar een open access model.

20 november 2014
Deal met uitgeverij Springer
Uitgeverij Springer en de Nederlandse universiteiten bereiken een onderhandelingsakkoord4 
over de transitie naar open access. “We vertrouwen erop dat we samen met Springer door 
dit akkoord een beslissende stap in de goede richting zetten”, zegt Koen Becking, voorzitter 
Tilburg University en hoofdonderhandelaar namens de VSNU. Springer5 legt uit wat dit voor 
Nederlandse wetenschappers betekent.

Eerste kwartaal 2015
Buitenlandse financiers stellen open access verplicht

Verschillende financiers stellen open access verplicht. 
De Bill en Melinda Gates Foundation6 legt uit: “We have 
adopted an Open Access policy that enables the 
unrestricted access and reuse of all peerreviewed 
published research funded, in whole or in part, by the 
foundation, including any underlying data sets.” Op 
3 maart stellen Canadese financiers7 open access 
verplicht.

De weg naar open access

Wetenschappelijk onderzoek publiceren via open access is een wens die  
al jaren bestaat in de academische wereld. Maar ook in de politiek, bij 
financiers en uitgeverijen is het een groeiend aandachtspunt. In 2013 komt 
het onderwerp in een stroomversnelling door een brief van staatssecretaris 
Sander Dekker aan de Tweede Kamer. Vijftien belangrijke momenten op 
een rij in de tijd.

Meer lezen? Scan 
dan deze codes:

1. brief

2. VSNU

3. brief

4. onderhandelings
akkoord

5. Springer
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28 januari 2015
Open access speerpunt tijdens EU-voorzitterschap
Nederland ontvouwt zijn plannen voor het EUvoorzitter
schap in de eerste helft van 2016, en daarin wordt open 
access benoemd tot speerpunt8. Doel is gedurende die 
periode open access zowel nationaal als internationaal een 
boost te geven.

3 maart 2015
Open access in auteursrecht

Dankzij een motie9 van Tweede Kamerlid Joost Taverne (VVD) 
wordt in het auteursrecht geregeld dat een auteur het recht 
heeft om een artikel open access te publiceren. Dit is toegestaan 
na verloop van een redelijke termijn na eerste publicatie om de 
uitgever in staat te stellen zijn investeringen terug te verdienen.

18 maart 2015
LERU: ‘Open access is an opportunity’
De League of European Research Universities (LERU) – waarin 21 prominente onderzoeks
universiteiten zijn verenigd  doet een oproep10 om het publicatiesysteem om te gooien. 
‘Open Access is not a threat, but an opportunity – an opportunity to develop a sophisticated 
model for the delivery of European research. Universities and 
publishers should work together to maximise the dissemination of 
research outputs and devise financial models which support the 
move to a sustainable Open Access future’. In oktober 2015 zet 
LERU deze oproep kracht bij door de petitie te starten ‘Christmas 
is over11’. De petitie is gericht aan Nederland, dat begin 2016 
voorzitter is van de EU, en roept de Europese Commissie op om 
samen met alle betrokken partijen stappen te zetten naar open access. Het doel is te 
voorkomen dat er onnodig maatschappelijk geld naar uitgeverijen vloeit en uitkomsten van 
onderzoek niet vrij beschikbaar zijn voor het publiek.

10. oproep

11. Christmas is over

8. speerpunt

6. De Bill en Melinda 
Gates Foundation

9. motie

7. Canadese 
financiers
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2 juli 2015
Deal met uitgeverij Sage
En opnieuw sluit een uitgeverij een overeenkomsten met de universiteiten over open 
access. Dit keer is dat uitgeverij Sage12, een wereldwijde toonaangevende onafhankelijke 
wetenschappelijke uitgever van tijdschriften en boeken binnen de Gammawetenschappen.

2 juli 2015
VSNU overweegt boycot tegen Elsevier
Nadat de onderhandelingen met Elsevier in juni zijn vastgelopen, overwegen Nederlandse 
universiteiten een boycot13 van de ‘s werelds grootste wetenschappelijke uitgever. De 
(honderden) wetenschappers die (hoofd)redacteur zijn bij een van de 2.200 Elseviertijd
schriften worden benaderd met de vraag of ze willen overwegen eventueel hun functie neer 
te leggen.

12 oktober 2015
Taalwetenschappers gaan eigen weg met LingOA
Een groep vooraanstaande internationale taalwetenschappers wil dat de toegankelijkheid 
van wetenschappelijke resultaten minder afhankelijk wordt van te dure commerciële 
uitgeverijen. Zij nemen afscheid van hun huidige uitgever en publiceren hun artikelen 
voortaan vrij toegankelijk voor de hele samenleving tegen zeer geringe kosten. Dit unieke 
initiatief gaat van start onder de naam LingOA14. Universiteiten steunen deze betekenisvolle 
stap richting Open Access.

19 augustus 2015
EU start pilot
Ook de EU maakt zich sterk voor open access. De 
Europese Commissie start een pilot15 waarin onderzoe
kers alsnog financiering kunnen aanvragen om open 
access te publiceren. Twee maanden later brengen 
staatssecretaris Dekker en Eurocommissaris Moedas een 
gemeenschappelijke verklaring16 uit over open access. 
Moedas: “I believe that much efforts need to be done by 
the main publishers to adjust their business models to 
the realities of the 21st century.”

16 september en 22 oktober 2015
Oostenrijk en Engeland volgen voorbeeld Nederland
Universiteiten in het buitenland gaan ook in onderhandeling met uitgeverijen over open 
access. Oostenrijkse universiteiten sluiten een overeenkomst17 met Springer. Een maand 
later bereiken Britse universiteiten een akkoord18 met die uitgever.

1 december 2015
NWO stelt open access verplicht

Door het veranderen van subsidievoorwaarden stelt de NWO 
open access verplicht19. Vanaf dit moment moeten alle publicaties 
die voortkomen uit een ‘call for proposal’ die NWO openstelt op 
het moment van publicatie direct openbaar toegankelijk zijn.

More Info? Scan 
these codes:

13. boycot

12. Sage

14. LingOA

15. pilot
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20. Elsevier

16. verklaring

21. Wiley

17. overeenkomst

17. akkoord

19. verplicht

10 december 2015
Deal met uitgeverij Elsevier
Het heeft anderhalf jaar geduurd, maar het is gelukt: er is een akkoord tussen de Nederlandse 
universiteiten en Elsevier20, tot tevredenheid van beide partijen. Philippe Terheggen, Managing 
Director Journals bij Elsevier: “Blijvende subscriptietoegang tot onze hoogwaardige, ‘peerre
viewed’ wetenschappelijke artikelen is essentieel voor Nederland om zijn positie als één van 
de meest impactvolle onderzoekslanden te behouden. Daarnaast krijgen Nederlandse weten
schappers meer open access publicatiemogelijkheden om hun onderzoeksresultaten met de 
rest van de wereld te delen.”

3 februari 2016
Overeenkomst met uitgeverij Wiley
De onderhandelingen tussen Wiley21 en de Nederlandse universiteiten resulteren in een 
akkoord voor de periode 20162019. Het akkoord voorziet erin dat wetenschappers en studen
ten die verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit, toegang hebben tot alle artikelen in 
de wetenschappelijke tijdschriften van Wiley. Daarnaast voorziet de overeenkomst in de 
mogelijkheid om open access te publiceren in alle circa 1.400 hybride tijdschriften van Wiley. 
Onder zoekers hoeven zelf geen aanvullende bedragen meer te betalen (APC’s) om open acces 
te publiceren. “In dit veranderde wetenschappelijke landschap steunen wij de ambities van alle 
maatschappelijke partijen, zoals wetenschappers, financiers en instellingen, door meer 
openheid en uiteindelijk grotere reproduceerbaarheid van onderzoek mogelijk te maken”, 
aldus Philip Carpenter, Executive Vice President Research, Wiley.

Blijvende subscriptietoegang tot onze hoogwaardige, 
‘peer-reviewed’ wetenschappelijke artikelen is 
essentieel voor Nederland om zijn positie als

één van de meest impactvolle onderzoekslanden 
te behouden

Philippe Terheggen, Elsevier

“

“



‘The Dutch Approach’

Nederland behoort tot de snelst groeiende open access landen ter wereld. 
Waar een klein land groot in kan zijn… Wat is het geheim van ‘the Dutch 
Approach’? Succes factoren ontrafeld en enkele kritische geluiden in beeld.
“Terugkijkend op de afgelopen maanden en hoe het hele proces is 
 vormgegeven zou ik vier succesfactoren willen benoemen”, geeft Josephine 
Scholten directeur van de VSNU aan.

Uniek onderhandelingsmodel
 
“De overeenkomst is een mooi voorbeeld van wat je kunt bereiken als alle universiteiten 
samenwerken en hun rug recht houden.”
 

Aldus Gerard Meijer op Voxweb1, vlak na de bekendmaking van de belangrijke overeenkomst  
met Elsevier. Meijer, Becking en Winter hebben het voorrecht dat zij namens alle universiteiten en 
hogescholen van Nederland, alle universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek de onder
handelingen met de uitgevers mochten voeren. Een stem dus namens de hele BV Nederland.
In andere landen zien we wel dat er collectief wordt onderhandeld door een consortium, maar 
veelal op een andere manier. Soms onderhandelen consortia per regio, zoals bijvoorbeeld in 
Spanje en Amerika. Er zijn ook landen waarbij de impuls vanuit overheidsniveau komt en er op 
dat niveau wordt onderhandeld, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. In het Verenigd Koninkrijk en 
Oostenrijk is gekozen voor gezamenlijke onderhandelingen vanuit een vertegenwoordigende 
organisatie die voor dit doel is opgericht. Het Nederlandse onderhandelingsmodel maakte het 
mogelijk om massa te creëren. Dat heeft de slagkracht en de positie van de onderhandelaars aan 
de onderhandelingstafel fors versterkt.

Politiek doet mee
 
“Mijn streven is erop gericht om binnen tien jaar, dus per 2024, de volledige omslag 
naar Open Access Golden road te realiseren. Om dit te kunnen bereiken zal over vijf 

jaar minimaal 60 procent van de wetenschappelijke publicaties via de tijdschriften Open Access 
beschikbaar moeten zijn.”
 
Aldus staatssecretaris Sander Dekker in zijn brief2 aan de Tweede Kamer op 15 november 2013. 
Ruim twee maanden later ontvouwt Nederland plannen voor het EUvoorzitterschap in het 
voorjaar van 2016, en daarin wordt open access benoemd tot speerpunt3. Doel is gedurende die 
periode open access zowel nationaal als internationaal een boost te geven. Op 23 maart 2015 
schrijft de staatssecretaris bovendien een non-paper4 met zijn Britse ambtsgenoot Greg Clark om 
een oproep te doen aan de andere Europese onderwijsministers om zich ook in te zetten voor 
open access. De twee bewindslieden stellen daarin dat alleen in Europees verband uitgeverijen 
gedwongen kunnen worden over te gaan tot open access bij publicaties. Deze politieke steun is 
een steun in de rug voor de onderhandelaars.
Ook in Europees verband is de politieke steun duidelijk zicht zoals blijkt uit de gezamenlijke 
verklaring5 die Eurocommissaris Moedas en staatssecretaris Sander Dekker uitbrachten.
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More Info? Scan 
these codes:

1. Voxweb



Trouw aan principes
 
“We are willing to pay publishers for the work they do, but Elsevier’s profit margin is 
approaching 40 percent, and universities have to do the (editing) work and pay for it.  

We aren’t going to accept it any longer. I think from the fact that Elsevier is not willing to move 
much, they simply still don’t believe it. Well, they got us wrong.”
 
Deze quote van VSNUonderhandelaar Gerard Meijer (collegevoorzitter Radboud Universiteit)  
in Times Higher Education (THE)6 illustreert de standvastigheid van de Nederlandse inzet tijdens 
de soms moeizame onderhandelingen met acht grote wetenschappelijke uitgeverijen. Of, zoals 
Times Higher Education het uitdrukt: ‘Professor Meijer insisted that Dutch universities were 
determined not to bend’.
 
De uitgangspunten van het Nederlandse onderhandelingsteam, zijn van meet af aan zo helder als 
glas, en aan die uitgangspunten wordt niet getornd. Zo moet de overgang naar open access in 
de ogen van de Nederlandse universiteiten budgetneutraal plaatsvinden. “Dat betekent dat we 
niet extra willen betalen voor open access publiceren”, legt Robert van der Vooren, projectleider 
open access bij de VSNU de Nederlandse inzet uit.
Waar Research Librarier UK in 2011 bij vergelijkbare onderhandelingen met Elsevier niet verder 
kwam dan een compromis, hebben de VSNUonderhandelaars vanwege hun standvastigheid  
het volle pond gekregen. “Het percentage publicaties dat open access in Elsevierjournals wordt 
gepubliceerd stijgt jaarlijks met tien procent. En dat zonder extra kosten voor open access voor 
de universiteiten of voor Nederland”.

Delegatie met gewicht
 
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, hebben de VSNU en de UKB (het samenwerkings
verband van de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek)  

de onderhandelingen naar het bestuurlijk hoogste niveau getrokken. Waar normaal gesproken 
directies van bibliotheken met de uitgeverijen in gesprek moeten, is dat nu opgepakt door enkele 
collegevoorzitters van universiteiten, die via de VSNU en met ondersteuning van SURF onderhan
delden met het mandaat van álle universiteiten en universiteitsbibliotheken. Daardoor is er van 
meet af aan op het hoogste niveau bestuurlijke aandacht voor het onderwerp. Deze sterke basis 
heeft het mogelijk gemaakt om op een ander strategisch niveau met elkaar om tafel te gaan zitten.
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4

3

6. Times Higher 
Education (THE)

2. brief

3. speerpunt

4. nonpaper

5. verklaring



Liam Earney is directeur van Jisc Collections,  
de Britse nonprofit organisatie voor digitale 
services en oplossingen voor het hoger onder
wijs. Hoe kijkt hij naar ‘the Dutch approach’?
 
Hoe ziet u de rol van Nederland in de strijd 
om open access?
“Nederland is zeker een voorloper in de zoek
tocht naar gold open access. Niet alleen omdat 
hier sterke steun van de overheid en de betrok
ken instanties bestaat, maar ook omdat er 
duidelijk wordt ingezet om open access binnen 
een bepaalde periode te realiseren. Met name 
de nadruk op het verkrijgen van open access als 
essentieel onderdeel van een abonnement op 
wetenschappelijke tijdschriften, tegen weinig tot 
geen extra kosten, maakt dat Nederland in de 
voorhoede loopt van landen die ook voor deze 
aanpak kiezen als één van de routes naar open 
access.”
 
Hoe zou u ‘the Dutch approach’ 
 omschrijven?
“Ik durf niet te zeggen dat het een typisch 
Nederlandse aanpak is; er zijn veel overeenkom
sten met de aanpak in landen als Engeland en 
Oostenrijk. Ik denk wél dat het nu voor het eerst 
is dat alle stakeholders (de overheid, financier
ders van wetenschappelijke onderzoek en de 
universiteiten) op het hoogste niveau met elkaar 
op een lijn zitten als het gaat om de specifieke 
aanpak van het streven naar gold open access 
binnen bestaande abonnementsafspraken met 
uitgeverijen. Deze betrokkenheid wordt warm 

verwelkomd door iedereen die vindt dat open 
access bij de kern van de missie van universitei
ten hoort.”
 
Wat is nu de volgende stap op 
 internationaal niveau?
“Hoewel er op Europees niveau al aanzienlijke 
steun voor open access bestaat, zou ik toch alle 
wetenschappelijke uitgeverijen willen aansporen 
om samen te werken met de Europese academi
sche gemeenschap en zo snel mogelijk afspra
ken te maken voor open access. Ik moedig hen 
aan om dit te doen op een manier waarop de 
belangrijkste kenmerken van onderzoeks
communicatie beschermd blijven en waarbij 
nieuwe technologische mogelijkheden benut 
worden. Zo is tekst en datamining bijvoorbeeld 
zeer kosteneffectief, transparant en levert het 
een nieuw landschap op voor wetenschappelijk 
onderzoek in Europa.”
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‘Uitgeverijen: werk samen met academische wereld’

Meer lezen? Scan 
dan deze codes:

8. Marcel Levi

7. Gerard Meijer

9. Jaap Winter

11. Maria Heijne

10. Koen Becking

12. Jan Bakker

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

Gerard Meijer7

(Radboud Universiteit)
 
Marcel Levi8

(AMC Amsterdam) namens de NFU
 
Jaap Winter9

(Vrije universiteit Amsterdam)

Koen Becking10

(Tilburg University)

 
Maria Heijne11

(Universiteit van Amsterdam) namens UKB
 
Jan Bakker12

(SURFmarket)
 
Josephine Scholten13

(VSNU)



Kritische geluiden
 
Naast veel lof voor de Nederlandse aanpak zijn 
er ook kritische geluiden. Bijvoorbeeld over de 
vraag waarom Nederland voor goud en niet voor 
groen gaat. NRC Handelsblad14 stelt dat behalve 
Nederland immers geen enkel ander land 
expliciet gekozen heeft voor de gouden route. 
Landen als Duitsland, Denemarken en de VS, 
maar ook het grote EUonderzoeksprogramma 
Horizon2020 gaan voor ‘groen’. Ook is de 
gouden route volgens sommigen duurder.  
Het model van vooraf betalen zou bovendien 
zorgen voor ‘een hoos aan spooktijdschriften  
die onderzoekers verlokken tot publiceren  
– lees betalen – maar in ruil niks bieden’.
Andere critici wijzen op de noodzaak om de 
Nederlandse schaal te verbreden. “Ik steun van 
harte de moedige voortrekkersrol die Nederland 
in deze discussie speelt, maar pleit er tegelijker
tijd voor om zo krachtig mogelijk in te zetten  
op een internationale, liefst Europese strategie.  
De EU kan, met haar  Horizon 2020 budget van 
meer dan 70 miljard euro, een veel grotere vuist 
maken dan wij alleen. Daarbij is het zaak dat niet 
alleen de overheden, maar ook de grote onder
zoeksorganisaties zoveel mogelijk samen 
optrekken”, aldus Hans Clevers in zijn afscheids-
rede15 bij de KNAW.

 
Buitenland kijkt mee
 
In het buitenland wordt met belangstelling naar 
de Nederlandse aanpak gekeken. Regelmatig 
 verschijnen er publicaties in de internationale 
media over ‘The Dutch Approach’.
 
‘Dutch lead European push to flip journals to 
open access’16 kopt Nature op 6 januari 2016.  
In dat artikel wordt grote waarde toegekend aan 
de ‘big deals’ die de onderhandelaars met de 
uitgeverijen hebben gesloten. Volgens Paul Ayris, 
hoofd bibliotheekdiensten van University College 
London zijn de  resultaten daarvan zelfs ‘a great 
step forward to an OA world’.
 
‘Dutch universities dig in for long fight over open 
access’17, schrijft Times Hgher Education (THE) op 
8 januari 2015. In dat artikel ruim aandacht voor 
de principiële stellingname en de standvastig
heid van de Nederlandse onderhandelaars: 
‘Gerard Meijer, president of Radboud University 
and one of the lead negotiators for the Dutch 
universities, said that in addition to preserving 
access to their subscription journals, the universi
ties wanted publishers to permit all future articles 
whose corresponding author has a Dutch 
affiliation to be published on an open access 
basis for no extra charge. He said universities 
were also unwilling to tolerate any more  
aboveinflation price rises.’

15

14. NRC Handels
blad

15. afscheidsrede

16. ‘Dutch lead 
European push to 

flip jounals to open 
access’

17. ‘Dutch 
universities dig in for 
long fight over open 

access’

13. Josephine 
Scholten
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ij het open access publiceren staan twee routes open: de groene en de gouden. De groene 
is op veel plaatsen al mogelijk: een artikel kan aangeboden worden aan het digitale 
wetenschappelijk archief van de universitaire bibliotheek, het zogeheten  repository. Alle 
universiteiten hebben een repository. Uitgevers hebben wel vaak  voorwaarden gesteld aan 

het moment dat het artikel hierin vrij beschikbaar komt.
 
Bij de gouden route wordt het artikel door de uitgever van het open access journal zelf in open access 
gepubliceerd. In de Directory1 of open access journals staan meer dan 11.000 kwalitatief goede open 
access wetenschappelijke uitgaven.
 
De meeste universiteiten bieden al sinds 2005 ondersteuning bij het open access publiceren. Zo zijn 
er steunpunten die kunnen adviseren bij onderhandelingen met uitgevers, criteria voor open access, 
het kiezen van open access journals, het inzetten van social media bij publicaties, en auteursrechtelijke 
kwesties.

‘Open access komt de kwaliteit ten goede’

Is dat nou lastig, publiceren in open access? Nee, zegt prof. dr. Huub Savenije 
van de TU Delft.

Open access publiceren 
doe je zo!
Alle Nederlandse universiteiten ondersteunen het publiceren via open 
 access. Sinds 1 december 2015 ‘verplicht’ NWO zelfs dat onderzoek dat met 
publiek geld is verricht ook open access wordt gepubliceerd. Waar moet je 
rekening mee houden als wetenschapper? En wie draait er op voor de 
 kosten?

B

Zelf is hij al jaren eindredacteur van HESS, 
hydrology and earth system sciences. “HESS is 
een van de eerste journals dat een webbased 
peer review systeem heeft”, vertelt Savenije 
enthousiast. “Een draft paper gaat op het web 
en de invited peer reviewers leveren commen
taar op het paper. Maar eigenlijk kan iedereen 
dat doen. De auteur kan daarop reageren. Die 
dynamische discussie rondom de review van 
het paper wordt gedocumenteerd op het web.”
 
Innovatieve vondst
Savenije is vooral enthousiast over de toegan
kelijkheid van open access2. “In het traditionele 
model is het vaak lastig om de echt innovatieve 
papers gepubliceerd te krijgen. Daar kan jaren 
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overheen gaan. Je krijgt vaak een aantal 
afwijzingen voordat je een artikel in zo’n journal 
geaccepteerd krijgt. Op dat moment is jouw 
innovatieve vondst al door de handen van een 
tiental mensen gegaan. Het kan zijn dat iemand 
met jouw idee aan de haal gaat.”
 
Impactfactor
Groot voordeel van de open access publicatie  
in een journal is dat de gemiddelde tijd tussen 
indiening en publicatie kort is. Bij zijn eigen 
journal HESS bedraagt die tijd een half jaar, stelt 
Savenije. “Daardoor gaat de impactfactor ook 
omhoog. Je bereikt sneller een breder publiek  
en wordt meer gelezen.”
 

Betere kwaliteit
De kwaliteit lijdt niet onder open access, aldus 
Savenije. “De review is op eenzelfde manier 
geregeld als bij een klassiek journal. We hebben 
een commissie van editors. Er is altijd een editor 
verantwoordelijk voor het paper. Er zijn altijd 
reviews. Een publicatie is echter direct publiek.  
Ik durf de stelling aan dat open access de 
kwaliteit ten goede komt. Een draft paper gaat 
direct op het web. En het blijft daar ook beschik
baar. Wetenschappers beseffen heel goed dat de 
gevolgen van het indienen van een zwak paper 
heel groot kunnen zijn.”

Meer lezen? Scan 
dan deze codes:

1. Directory

2. open access

Door open access gaat de impactfactor 
omhoog. Je bereikt sneller een breder publiek 

en wordt vaker gelezen.

Huub Savenije, TU Delft

“

“



De kosten voor open access publiceren variëren 
per tijdschrift en/of uitgever van 500 US Dollar 
tot 4.500 US dollar per artikel, meldt de TU Delft. 
Hoe prestigieuzer het platform, hoe hoger de 
kosten. De auteur betaalt met name voor  
het peer review proces, het opmaken van het 
manuscript en het inrichten van de internet
server.
 
Dus ja, open access kan duur zijn voor de weten
schapper of de wetenschappelijke afdeling waar 
hij zijn werk doet. In het wetenschappelijk 
budget van de afdeling is niet altijd ruimte om 
die kosten te maken. Maar daar zijn oplossingen 
voor te vinden, legt prof. dr. Marcel Levi, voorzit
ter van de Raad van Bestuur van het Amsterdam 
Medisch Centrum en vertegenwoordiger vanuit 
de NFU in dit filmpje3 uit. “Bij medischweten
schappelijke artikelen spannen universiteiten  

en universitair medische centra zich in om die 
kosten centraal te nemen, zodat – net zoals  
het abonnement van een tijdschrift dat door  
de universiteit centraal wordt betaald – open 
access geen extra kosten hoeft mee te brengen 
voor de onderzoekers.”

Aan open access publiceren zijn vaak kosten verbonden, omdat de uitgever 
zijn inkomsten niet uit abonnementen kan halen of uit payperview 
 opvragingen. Hoe zit dat precies?
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Kosten hoeven geen probleem te zijn

Meer lezen? Scan 
dan deze codes:

3. Filmpje

4. open access de 
toekomst van de 

wetenschap

5. Scientist meets 
publisher

6. Uitgeverij Wiley 
legt uit hoe open 

access werkt

Meer informatie
 
n Redacteuren en auteurs van BioMed Central vinden open access de toekomst van de 

wetenschap4

n Scientist meets publisher5

n Uitgever Wiley legt uit hoe open access werkt6

Open access hoeft geen extra kosten mee te 
brengen voor de onderzoekers.

Marcel Levi, AMC

“

“
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e open access overeenkomsten met 
Springer, Sage, Elsevier en Wiley zijn een 
mijlpaal in de Nederlandse strijd voor open 
access. Maar daarmee zijn we er nog niet. 

Om de ambitie van staatssecretaris Dekker (100% open 
access in 2024) te halen is meer nodig. Van der Vooren: 
“Daarom zijn we nog volop in gesprek met de andere 
uitgeverijen. Het is nodig om voortgang te blijven 
maken in de afspraken met zowel de grote uitgeverijen 
als de kleinere. Als we daar resultaten op blijven 
behalen, dan blijven we op koers.”

Tipping point
Daar moet dan wel onmiddellijk aan worden toege
voegd dat ongeveer twee procent van alle publicaties 
van onderzoeksresultaten jaarlijks uit Nederland komt. 
Om open access mondiaal een forse stap verder te 
brengen is dus meer nodig. Van der Vooren: “Zaak is 
dat we het ‘tipping point’ gaan bereiken, het moment 
dat uitgeverijen gedwongen worden om de oude 
publicatiemodellen te transformeren. Dat is pas 
realistisch als de rest van de wereld meedoet.”
 
Sterke lobby
Volgens Van der Vooren is het essentieel dat andere 

landen en individuele universiteiten net als Nederland 
betekenisvolle open accessovereenkomsten sluiten 
met wetenschappelijke uitgeverijen. “Dan gaat de vraag 
naar open access mondiaal toenemen, en zijn de oude 
publicatiemodellen op een gegeven moment niet meer 
nodig.” Wat zeker helpt, is een hele sterke lobby in 
Europa, stelt hij. “Nederland is vanaf januari 2016 voor 
een aantal maanden voorzitter van de EU. Open access 
staat tijdens die periode prominent op de agenda. Een 
unieke kans om de open accessbeweging een enorme 
boost te geven.”
 
Anderen inspireren
Daarnaast is het zaak om van elkaar te blijven leren. 
Van der Vooren: “Zo heeft het Max Planck Society een 
roadmap naar open access ontwikkeld. Elk land en elke 
universiteit kan daarmee zo aan de slag.”
Aan Nederland de taak om het eigen succes verhaal 
overal te vertellen. Van der Vooren: “Alle ogen zijn op 
ons gericht. We kunnen anderen inspireren met onze 
resultaten en het verhaal daarachter. En wij, op onze 
beurt, kunnen vervolgens weer leren van wat er in 
landen om ons heen gebeurt. We zien uit naar de 
verrassende ontwikkelingen in de wereld waardoor  
we sprongen vooruit gaan met open access.”

En nu: massa maken!
Open access is niet alleen een zaak van Nederland. Om een stap 
verder te komen is het essentieel dat andere landen en individuele 
instellingen vergelijkbare afspraken met uitgeverijen gaan maken 
als Nederland. “Dan komt er een punt waarop het huidige  
publicatiesysteem niet meer nodig is”, verwacht Robert van der 
Vooren, projectleider open access bij de VSNU.

D



E-zine: www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess
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