
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang open access in Nederland 
 
Totaaloverzicht kosten voor tijdschriften en boeken van 

Nederlandse universiteiten  

Universiteiten maken grote kosten om uitgeverijen te betalen voor 

publicaties. De exacte kosten zijn echter niet publiek beschikbaar door 

beperkende voorschriften in de contracten van de uitgeverijen. Het 

afgelopen jaar hebben de Nederlandse universiteiten twee WOB-

verzoeken (Wet Openbaarheid Bestuur) ontvangen over de kosten voor 

publicaties.  

Na een zorgvuldige procedure is nu voor het eerst de omvang van de 

markt voor wetenschappelijke publicaties door de universiteiten in 

Nederland inzichtelijk geworden. Op de website van de VSNU is in een 

grafiek de aangeleverde informatie zichtbaar gemaakt voor de dertien 

grootste universiteiten van Nederland.  

 

Nederlandse voorzitter LERU 

Bert van der Zwaan, rector aan de Universiteit Utrecht, is de nieuwe 

voorzitter van de League of European Research Universities. “LERU 

heeft een krachtige stem in Europa en in de wereld,” zei Van der 

Zwaan bij zijn benoeming. LERU houdt zich ook bezig met open 

science. Van der Zwaan heeft aangegeven met veel energie open 

science op te kaart te willen blijven zetten na het succesvolle 

Nederlandse EU-voorzitterschap. Open access ziet Van der Zwaan als 

‘proof of the pudding’ voor open science. “Het zal uiteindelijk gaan om 

stevige implementatie. Dan zeg ik ‘chapeau’. Als dat zo op tafel komt 

dan verdient het kabinet echt de lof die in heel Europa al klinkt. OCW 

heeft hier knap werk geleverd.”  

 

Aantal open access artikelen Elsevier groeit  

Het aantal Elsevier open access titels is bijna verdubbeld van 140 naar 

276. Alle artikelen die geaccepteerd worden vanaf 8 december 2016 

kunnen zonder extra kosten door auteurs van Nederlandse 

universiteiten gepubliceerd worden in de Elsevier journals. Dit is 

onderdeel van de overeenkomst met Elsevier over de jaren 2016-2018.  

Marcel Levi door Weekblad Elsevier uitgeroepen tot man van 

het jaar 

Weekblad Elsevier heeft Marcel Levi, bestuursvoorzitter en internist van 

het AMC uitgeroepen tot Nederlander van het jaar. Levi heeft het AMC 

op een dermate uitzonderlijke manier gerund dat het is opgevallen in 

het buitenland. Per 1 januari wordt Levi bestuursvoorzitter van een 

verzameling ziekenhuizen in Londen. Levi heeft een uitgesproken 

mening over de toegevoegde waarde van open access en heeft zich 

daar nadrukkelijk voor ingezet. In deze video licht Levi de waarde van 

open access toe en ontkracht hij het vooroordeel dat open access te 

duur is.  

 

UvA heeft open access overeenkomst voor bijna 5.000 

tijdschriften 

De bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam heeft naast de 

tijdschriften in de big deal onderhandelingen van de VSNU ook met 

veel andere tijdschriften open access overeenkomsten gesloten. De 

Nederlandse inzet op open access vertaalt zich voor de UvA in bijna 

5.000 van de ca. 30.000 tijdschriftabonnementen met een open access 

overeenkomst. UvA-onderzoekers kunnen in deze tijdschriften veelal 

kosteloos zodanig publiceren dat iedereen toegang heeft. Om te zien of 

de UvA een overeenkomst heeft met de uitgever van een bepaald 

tijdschrift heeft de UvA een website waarop al deze informatie is terug 

te vinden.  

 

Internationale ontwikkelingen  

 
Finland 
In Finland lopen onderhandelingen met verschillende grote 
uitgevers. Het ziet er naar uit dat niet met alle uitgevers een 
akkoord gesloten kan worden. Om druk uit te oefenen op de 
uitgevers loopt er momenteel een petitie onder 
wetenschappers. Uitgevers vragen steeds hogere bedragen 
om artikelen open access te publiceren. De initiatiefnemers 
van de petitie betogen dat de onderzoeken publiek 
gefinancierd worden, de artikelen daarna vrijwillig op de 
websites van de uitgevers worden gezet en tenslotte de 
wetenschappelijke gemeenschap de artikelen mag 
terugkopen. Ondertekenaars van de petitie ondersteuning de 
dringende oproep om de publicatiekosten voor de 
wetenschappers drastisch te verminderen.  
 
Duitsland 
Op 23 november sprak de Duitse bondskanselier Angela 
Merkel op de jaarvergadering van de Leibniz-Gemeinschaft 
over vrije toegang tot informatie. Het ministerie van 
Onderwijs en Onderzoek in Duitsland voert een open access-
strategie. Merkel benadrukt dat het doel van open access niet 
alleen is om de toegang van wetenschapers tot 
wetenschappelijke informatie te bevorderen, maar ook die van 

andere belanghebbenden.  
 
Na maanden van onderhandeling heeft de Alliance of Science 
Organisations in Duitsland een bod van Elsevier afgeslagen. 
Volgens de Alliance voldeed op het bod niet aan de principes 
van open access en eerlijke prijzen. Deze onderhandelingen 
waren onderdeel van het DEAL project dat gaat over nationale 
dekking van licenties van grote wetenschappelijke uitgevers. 
 
Latijns Amerika 
De laatste 20 jaar zijn er wereldwijd steeds meer open access 
databanken ontstaan. De infrastructuur van deze databanken 
is van groot belang om de artikelen goed toegankelijk te 
houden en om samen te werken met andere databanken. 
Europa en Latijns Amerika werken momenteel samen om dit 
op orde te krijgen en de artikelen in de open access 
databanken optimaal vindbaar te maken. 
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Open access in de media 

 
“Making moves towards the large-scale transition to 
open access” 
Ralf Schimmer, verbonden aan Max Planck Digital Library, 
heeft een opinie artikel geschreven over de route naar open 
access. Hij geeft aan dat er sinds de Berlin Declaration in 2003 
significante stappen zijn gezet richting open access. Echter 
geeft hij ook aan dat het doorbreken van open access als 
meest gebruikte publicatiestrategie nog niet goed genoeg op 
stoom is. Het principe van open access is inmiddels volledig 
geaccepteerd, echter schort het nog aan de uitvoering. 
Onderzoekers publiceren nog steeds graag in bekende 
tijdschriften die hoog staan aangeschreven. Toch zijn het 
volgens Schimmer niet de onderzoekers maar de uitgevers die 
verantwoordelijk zijn voor een ommekeer. Uitgevers moeten er 
voor zorgen dat prestigieuze, gevestigde tijdschriften zelf open 
access gaan publiceren zodat de wetenschappers nog steeds 
dezelfde carrière mogelijkheden hebben bij open access 
gepubliceerde artikelen.  
 
Twitterdiscussie 
Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie, vroeg 
op 29 november op twitter: “wie betaalt de open access fee, 
instituut A waar je onderzoek deed, of instituut B waar je 
werkt op moment van publicatie?”. De reacties waren zeer 
divers.  
 
 

http://www.vsnu.nl/f_c_kostenpublicaties.html
http://www.scienceguide.nl/201611/nederlandse-voorzitter-voor-de-leru.aspx?rss=1
http://www.scienceguide.nl/201611/nederlandse-voorzitter-voor-de-leru.aspx?rss=1
http://www.openaccess.nl/nl/actueel/aantal-elsevier-open-access-titels-groeit-van-140-naar-276
http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/12/dit-is-elseviers-nederlander-van-het-jaar-2016-413350/
https://www.youtube.com/watch?v=GD0H0Wtxci8
http://uba.uva.nl/actueel/nieuws/content/2016/11/open-access-voor-uva-tijdschriften.html
http://tiedonhinta.fi/en/english/
http://infobib.de/2016/11/24/angela-merkel-zu-open-access/
https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-02-PM/02-02-01-Englische-PM/Allianz_Verhandlungen_Elsevier_EN.pdf
https://www.openaire.eu/latin-america-current-state-and-implementation-of-guidelines#.WEAFK8Z1Qf4.twitter
http://sparceurope.org/wp-content/uploads/2016/11/Schimmer_231016_Final.pdf
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
https://twitter.com/ionicasmeets
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OPEN ACCESS AGENDA 

Presentatie beschikbaar over open access  
De EU heeft de ambitie uitgesproken dat in 2020 
alle wetenschappelijke publicaties 100% open 
access zijn. Mede in dat licht verzorgt de VSNU in de 
EU presentaties over het Nederlandse open access 
beleid, dat internationaal als toonaangevend wordt 
gezien. Daarom heeft de VSNU hierover een 

presentatie online beschikbaar gesteld.  
 
Relevante evenementen 

16 – 18 januari 2017: APE 2017: Publishing 

ethics: doing the right thing, doing things right – 

Berlijn, Duitsland  

19 januari 2017: Opportunities in open science – 

Stockholm, Zweden  

20 januari 2017: Open access publishing event – 

Oxford, VK  

23 januari 2017: Think, check, submit: making 

informed decisions in open access publishing – 

Zurich, Zwitserland  

22 februari 2017: How to build a successful open 

access books programma – Londen, VK  

MEER INFORMATIE  

 Veel gestelde vragen open access 

 Factsheet open access 

 www.vsnu.nl/openaccess 

 www.openaccess.nl 

 

Colofon  
De nieuwsbrief open access is een uitgave van de 

VSNU, in samenwerking met de Nederlandse 

universiteitsbibliotheken en de Koninklijke 

Bibliotheek. 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. 

 

 

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.  

 

 

 

http://www.vsnu.nl/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/VSNU%20OA%20presentation.pdf
http://www.ape2017.eu/
http://www.ape2017.eu/
https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=213419
http://openaccess.ox.ac.uk/2016/11/28/open-access-publishing-event/
http://www.library.ethz.ch/en/About-us/Events/Think-check-submit-Making-informed-decisions-in-open-access-publishing
http://www.library.ethz.ch/en/About-us/Events/Think-check-submit-Making-informed-decisions-in-open-access-publishing
http://www.alpsp.org/Events-Training/Successful-OA-Books-/40031
http://www.alpsp.org/Events-Training/Successful-OA-Books-/40031
http://www.vsnu.nl/faq-open-access-nl.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/21_Factsheet_OpenAccess.pdf
http://www.vsnu.nl/openaccess
http://www.openaccess.nl/
mailto:openaccess@vsnu.nl
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=614be3da33&e=a36a1d9037
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=614be3da33&e=a36a1d9037
mailto:openaccess@vsnu.nl
http://www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess/eng/
http://www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess/index.html

