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NIEUWS 

   

Onderhandelingen: Elsevier geen 

doorbraak, uitleg Springer afspraken. 

 

Koen Becking (Tilburg University) en Gerard Meijer 

(Radboud Universiteit Nijmegen) onderhandelen 

momenteel 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. De 

onderhandelingen lopen per uitgever als volgt:  

 

Elsevier: geen doorbraak onderhandeling  

Deze week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen 

de onderhandelaars van Elsevier en de onderhandelaars 

namens de universiteiten. Tijdens dat gesprek zijn de 

partijen niet nader tot elkaar gekomen. De universiteiten 

beraden zich op de nader te nemen stappen. Het huidige 

contract met Elsevier is met één jaar verlengd, waardoor 

er op dit moment niets verandert voor wetenschappers. 

 

Springer: APC’s afgekocht  

De overeenkomst die met Springer is gesloten betekent 

dat onderzoekers geen APC’s meer hoeven te betalen 

voor publicaties in het merendeel van de Springer 

tijdschriften. Met deze overeenkomst worden de APC’s in 

een keer collectief afgekocht voor individuele artikelen 

van alle corresponderende auteurs van instellingen die 

nu de overeenkomst aangaan met Springer. Daarmee 

worden nieuwe artikelen direct bij publicatie open access 

beschikbaar. Meer informatie over de afspraken met 
Springer leest u hier. 

  

Wiley en Oxford University Press: nieuwe 

gesprekken 

De onderhandelingen met deze uitgevers bevinden zich 

nog niet in de fase van een contractvoorstel dat 

tegemoet komt aan de onderhandelingsinzet van de 

VSNU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open access in de media 

 

Het onderwerp open access gaat steeds 

meer leven in de Nederlandse 

wetenschappelijke gemeenschap blijkt uit 

het toenemend aantal tweets, blogs, 

ingezonden stukken in kranten etc. Uit 

deze reacties blijkt dat in een aantal 

gevallen nog niet alle feiten duidelijk zijn. 

Mocht u vragen hebben, neem contact op 
met openaccess@vsnu.nl 

 

Terwijl in Nederland op dit moment de 

onderhandelingen over open access lopen 

met de uitgevers, heeft de Europese 

Commissie op 15 januari ingestemd met 
de start van het project: Engaging the 

Research Community towards an Open Science 

Commons.  Daarmee wordt een stap op 

weg naar open science in Europa gezet. 

 

Meer dan 1 miljoen preprints in arXiv! 

dat al in 1991 is opgezet als een 

zogenaamd preprint archief voor vooral 

de natuurkunde, bevat sinds eind 2014 

meer dan 1 miljoen artikelen. Dit oudste 

open access archief ziet de laatste jaren 

een enorme stijging in het aantal 

publicaties.  

 

Bekend met Twitter? Volg en discussieer 
mee over #openaccess 

 

Open access is de toekomst!  

“De voorkeur van de VSNU voor open 

access publiceren is een beslissende 

steun in de rug voor de overgang naar dit 

publicatiemodel van de toekomst.” 

 

Jos Engelen, Voorzitter Algemeen Bestuur 

NWO (Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek) 
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Internationale ontwikkelingen 

Van alle kanten krijgen de Nederlandse universiteiten 

vragen over de onderhandelingen. Veel landen en 

universiteiten volgen de ontwikkelingen op de voet. Zo is 

er contact met de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. 

De 9 universiteiten in deze deelstaat onderhandelen 

samen over de Big-Deal en hebben ook hoge open 

access ambities. Binnenkort vindt er een gesprek plaats 

tussen de VSNU en de Duitse onderhandelaars. Ook is 

staatssecretaris Dekker samen met zijn Britse collega 

een paper aan het formuleren voor de Europese 

Commissie over de voortgang op het gebied van open 

access. Zodra daar meer duidelijk over is leest u het in 

deze nieuwsbrief. 
  

 

Wetenschapper, laat van u 

horen 

 

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. 

 

Desgewenst kunt u gebruikmaken van 

onderstaande achtergrondinformatie. 

 
   

 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
Flinke stappen naar open access gezet 
Staatssecretaris Dekker stuurde op 23 januari 
een brief aan de Tweede Kamer om de 
Kamerleden te informeren over de voortgang 
rondom open access. Dekker vindt dat er flinke 
stappen zijn gezet, zowel internationaal als 

nationaal. De staatssecretaris waardeert met 
name de inspanningen van de universiteiten om 
zich vol in te zetten voor de transitie naar open 
access. De VSNU heeft de Kamer in aanloop 
naar het AO Wetenschapsbeleid op 11 februari 
eveneens geïnformeerd over de voortgang en 
het belang van vrije toegang tot 
wetenschappelijke publicaties. De brief van 
staatssecretaris Dekker vindt u hier. 

 
Veelgestelde vragen Open access 
Factsheet Open access 

   

Relevante evenementen: 

 
29 - 30 januari 2015: Consultative Forum on 
Open Access (OA): Towards high Level 
interventions for research and development in 
Africa – Nairobi, Kenia 

 
10 maart 2015: Symposium Open Access & 
Open Science – TUe Eindhoven 

 
11-12 mei 2015: ICOA 2015: XIII International 

Conference on Open Access – Montreal 
 
18-22 mei 2015: EGI Conference – Lissabon 

 
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 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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