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NIEUWS 

 

Ook open access akkoorden met kleinere 

uitgeverijen 

 

Koen Becking (Tilburg University), Gerard Meijer 

(Radboud Universiteit Nijmegen), Jaap Winter (Vrije 

Universiteit Amsterdam) en de directeuren van de 

Nederlandse universiteitsbibliotheken onderhandelen met 

de uitgevers over abonnementsgelden voor 

wetenschappelijke tijdschriften. Universiteiten willen de 

afspraken over de abonnementen alleen verlengen onder 

de voorwaarde dat uitgevers bereid zijn stappen te 

zetten om open access dichterbij te brengen.  

  

Karger sluit open access akkoord 

Naast de onderhandelingen met de acht grootste 

uitgeverijen vanuit de VSNU wordt er ook door UKB en 

SURF met andere uitgeverijen onderhandeld. Dit heeft 

recent geresulteerd in mooie uitkomsten bij drie 

uitgeverijen. Onderhandelingen met Karger, een 

Zwitserse medische uitgeverij, hebben tot een akkoord 

geleid over open access. Door de overeenkomst kunnen 

250 artikelen per jaar in open acces gepubliceerd worden 

zonder extra kosten. Dit aantal komt overeen met het 

gemiddelde aantal publicaties van de laatste jaren. 

Opvallend is dat de overeenkomst niet beperkt is tot de 

hybride journals, maar dat ook de volledige open access 

journals onder de regeling vallen. De universiteiten die 

hier gebruik van kunnen maken zijn de universiteiten 

met een UMC (VU, UvA, LEI, RUG, UM, EUR, UU) en 

Tilburg en Wageningen. Radboud Universiteit heeft te 

kennen gegeven de eigen licentie te willen voortzetten. 

Er is wel een voorziening in de overeenkomst 

opgenomen voor het geval zij willen instappen. 

  

Ook succesvolle onderhandelingen Emerald en 

Walter de Gruyter  

Ook met uitgeverijen Emerald en Walter de Gruyter is 

een overeenkomst gesloten. Bij Emerald worden 

vouchers uitgedeeld om open access te kunnen 

publiceren. In 2016 zijn dit vijftien vouchers, in 2017 30 

vouchers en in 2018 45 vouchers. Deze vouchers kunnen 

gebruikt worden voor alle tijdschriften van Emerald en 

kunnen aangevraagd worden via de open access 

contactpersoon bij de bibliotheek van hun instelling. Zij 

vragen dit vervolgens aan bij Emerald. Bij uitgeverij 

Walter de Gruyter ziet de overeenkomst er als volgt uit. 

Er kan met 90% korting open access gepubliceerd 

worden in die tijdschriften waarop de instelling, waarvoor 

 

Open access in de media: Nut 

en noodzaak van open access 

betwist 

 

Steeds vaker klinken in de discussie over 

open access ook kritische tegengeluiden. 

Zo publiceerden UNESCO-COAR een 

gezamenlijke verklaring waarin zij 

bepleiten dat er rekening gehouden moet 

worden met instituten met een lager 

budget (zoals in ontwikkelingslanden). 

Ook waarschuwen zij voor een te sterke 

concentratie op internationale 

uitgeefindustrie en moedigen zij aan om 

te kijken naar de mogelijkheden om de 

APC-kosten laag te houden. 

Een ander kritisch geluid kwam van 

opinieleider Leonid Schneider. Schneider 

bekritiseert in zijn blog de voorvechters 

van de Gouden Route van open access. 

Uitgevers hebben aangegeven dat deze 

route duurder zal zijn dan het huidige 

systeem, en Schneider bekritiseert “rijke 

westerse instituties” zoals VSNU en de 

Duitse Max Planck Society omdat zij zich 

hier niets van aantrekken. 

Daar tegenover staat weer een blog op de 

website van de Berkeley universiteit van 

Jeffrey Mackie-Mason, die een groot deel 

van de bovengenoemde kritiek probeert 

te weerleggen. 

  

 

Quote  

  

“Future economic value, and future 

solutions to global challenges, will not 

come from keeping data locked away. 

They will come from opening up data to 

the people who can turn it from a raw 

material into a distilled resource; they will 

come from […] investing in open data 

infrastructure that will place us at the 

forefront of the 4th industrial revolution.’’ 

  

Eurocommissaris Moedas tijdens 

‘Digitising European Industry’ conferentie 
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de auteur werkt, een abonnement heeft. De verrekening 

van de 10% vindt plaats aan het begin van het volgend 

kalenderjaar. Deze afrekening wordt via SURFmarket aan 

de bibliotheek van de instelling doorberekend. De 

bibliotheek berekent dit vervolgens aan de 

desbetreffende faculteit, wetenschapper door. 

  

SCOAP3 viert 10.000e publicatie 

Het Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in 

Particle Physics (SCOAP3), een wereldwijd partnerschap 

van 3000 bibliotheken, en onderzoeksinstituten uit 47 

landen, hebben recent hun 10.000e publicatie gevierd. 

Meer dan 18.000 auteurs uit zo’n 90 landen hebben 

gebruik kunnen maken van de mogelijkheden om open 

access te publiceren. Deze artikelen zijn allemaal te 

raadplegen via de SCOAP3 repository. Vanwege het 

succes wordt het SCOAP3 initiatief met drie jaar 

verlengd. 

  

Internationale ontwikkelingen 

Op de jaarlijkse Consortium Day, georganiseerd door het 

Finse consortium FinELib, gaf de VSNU een presentatie 

over de wijze waarop de Nederlandse universiteiten met 

de uitgeverijen hebben onderhandeld over de open 

access big deals. Ook in Finland wil men open access 

stimuleren en vinden onderhandelingen plaats met de 

uitgeverijen. Daarbij wordt het Nederlandse proces als 

mogelijk voorbeeld gesteld. 

  
 

 

 

in Hannover (april 2016). 

  

 

Wetenschapper, doe mee! 

 

Op universiteiten, bij uitgevers, via 

Twitter, op verschillende discussiefora en 

tijdens symposia zijn er discussies over 

open access gaande. 

Wij nodigen met name wetenschappers 

uit om hun geluid over open access te 

laten horen. Prof. Levi, prof. Meijer en 

prof. Valkenburg gingen u voor. 

 

#openaccess 

 

 
 

 

E-zine over open access 

 

In het E-zine wordt beschreven hoe 

Nederland zijn positie als gidsland naar 

open access heeft bemachtigd en wat er 

uniek is aan de Nederlandse aanpak. Het 

E-zine is ook in het Engels beschikbaar.  

 

 

     

 
   

 

OPEN ACCESS AGENDA 

Verslagen van evenementen 

 
Op 17 mei vond de conferentie van Pasteur4OA 
plaats in Amsterdam. Tijdens deze conferentie is 
besproken hoe men in Europees verband open 
access op de universiteiten beter kan 
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implementeren. Een uitgebreider verslag van de 
conferentie vindt u hier.  

 
 
Relevante evenementen: 
 
19-20 mei 2016: Open access at the tipping 
point – Denton, Verenigde Staten 
 
7-9 juni 2016: International Conference on 
Electronic Publishing – Göttingen, Duitsland 
 
14-16 juni 2016: WissKom 2016 – Jülich, 
Duitsland 

 
3-7 september 2016: 45th General Assembly 
of Beth – Helsinki, Finland 
 
21-22 september 2016: Open Access 
Scholarly Publishers Association – Arlington, 
Verenigde Staten 
 
28-30 september 2016: D14R 2016 – Krakau, 
Polen 
 
 

MEER INFORMATIE  

 Veel gestelde vragen open access 
  

 Factsheet open access 

 
  

 

Colofon 

De nieuwsbrief open access is een uitgave 

van de VSNU, in samenwerking met de 

Nederlandse universiteitsbibliotheken en de 

Koninklijke Bibliotheek UKB. Deze 

nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die 

geïnteresseerd is in open access, waaronder 

wetenschappers, universiteitsbestuurders, 

bibliotheekmedewerkers, kennispartners, 

politici en media. 

 

Tips of suggesties? 

Mail naar openaccess@vsnu.nl. 

 

Aan- en afmelden 

Aanmelden kan via dit formulier. 

Afmelden kan via de link 'unsubscribe' in de 

footer of stuur een mail naar 

openaccess@vsnu.nl. 
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