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NIEUWS 

   

Onderhandelingen: veel open access 

publicaties Springer, nieuwe voorstellen 

Wiley, Sage en OUP 

 

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:  

 

Springer: ruim 140 artikelen geverifieerd en 

gepubliceerd in januari 

Inmiddels wordt bij Springer volop open access 

gepubliceerd. Alleen in januari, de eerste maand waarin 

gewerkt wordt volgens de nieuwe afspraken, zijn er al 

ruim 140 artikelen geverifieerd en gepubliceerd op het 

Springer platform. 

 

Wiley, Sage en Oxford University Press: nieuwe 

voorstellen  

Onlangs zijn er goede gesprekken gevoerd met Wiley, 

Sage en Oxford University Press. Alle drie geven aan te 

willen bewegen richting open access maar dat blijkt lastig 

te zijn gezien het hoge percentage ‘society publicaties’. 

De onderhandelaars namens de universiteiten hebben 

aangegeven dat open access een eis is voor een nieuw 

contract en dat ‘double dipping’ voorkomen moet 

worden. De drie uitgevers komen binnenkort met nieuwe 

voorstellen.   

 

Nederland en Europa: open science en open access  

Niet alleen in de wetenschappelijke gemeenschap is open 

access een belangrijk thema, maar ook politiek zowel in 

Nederland als Europa. De eerste helft van 2016 is 

Nederland voorzitter van de EU. Afgelopen week heeft 

het kabinet een brief naar de Tweede Kamer gestuurd 

over de prioriteiten die Nederland tijdens het 

voorzitterschap stelt. Die prioriteiten zijn als volgt 

geformuleerd: “In lijn met de recente kabinetsvisie over 

het wetenschapsbeleid, deelt Nederland de inzet van de 

Commissie gericht op het vergroten van de impact van 

wetenschap en zal vooral inzetten op het verder brengen 

van ‘Open Access’, open toegang tot wetenschappelijke 

publicaties en het gebruik van onderzoeksresultaten.” 

  

Eind januari vond in Brussel een bijeenkomst plaats ter 

gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Neth-ER. 

Tijdens die bijeenkomst heeft Eurocommissaris Moedas 

zich ook stevig uitgesproken voor open access. 

 

 

 

 

 

Open access in de media 

 

De afgelopen weken was er vooral op 

social media veel aandacht voor open 

access. In Nederland waren vooral de 

berichten van de Nederlandse overheid 

over de prioriteiten tijdens het 

voorzitterschap in 2016 belangrijk. 

 

Onderhandelingen tussen de Universiteit 

van Leipzig en Elsevier over 

abonnementsgelden en open access zijn 

gestaakt. De steeds stijgende prijzen en 

het feit dat Elsevier geen stappen wil 

maken op het gebied van open access zijn 

daarvoor de belangrijkste redenen. 

 

Een bericht uit de Verenigde Staten was 

het volgende: ‘LYRASIS to Become 

Exclusive North American Membership 

Partner for Open Library of 

Humanities’. Op verschillende 

onderzoeksterreinen en in verschillende 

landen worden steeds stappen gezet op 

weg naar open access. 

  

In Eindhoven heeft het College van 

Bestuur besloten dat masterstudenten en 

promovendi die dit jaar in aanmerking 

willen komen voor de Academische 

Jaarprijzen ervoor moeten zorgen dat ze 

hun scriptie of proefschrift gratis 

toegankelijk hebben gemaakt voor het 

publiek.  

  

Bekend met Twitter? Volg en discussieer 

mee over #openaccess 

 

Expensive fees for publically funded 

research results, that could be of benefit 

to citizens, must end, and new business 

models put in place. This is one of many 

areas where your leadership and 

experience could bring new standards to 

Europe's science and research 

community. 
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Open Science, of which Open Access is an 

important part, will be vital to ensuring 

European progress and prosperity in the 

future. Dutch philosopher Baruch Spinoza 

illustrated this point more eloquently 

when he said: 

"Freedom is absolutely necessary for 

scientific progress". 

 

Eurocommissaris Moedas tijdens het 20 

jarig jubileum van Neth-ER. 

 

Gespot op Twitter: #ElsevierValentines 

 

Roses are red 

Violets are blue 

Please give me your heart 

So I can sell it back to you 

  

 

Meer Valentijnspoëzie 

 
   

 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
Ook in andere landen is open access een 
belangrijk onderwerp. De John M. PFau Library 
in San Bernardino, Californië heeft een mooi 
filmpje ‘open access in a nutshell’ ontwikkeld om 
uit te leggen wat open access is. 
 
Veelgestelde vragen Open access 
Factsheet Open access 
 
Relevante evenementen: 

 
10 maart 2015: Symposium Open Access & 
Open Science – TU Eindhoven, Nederland 
 
20-21 april 2015: annual CRIStin spring 
conference – Oslo, Noorwegen 
 
11-12 mei 2015: ICOA 2015: XIII 
International Conference on Open Access – 
Montreal, Canada 
 
18-22 mei 2015: EGI Conference – Lissabon, 

Portugal 
 
17-19 juni 2015: CERN workshop on 
Innovations in Scholarly Communication (OAI9), 
Geneve, Zwitserland 
 
15-21 augustus 2015: IFLA World Library and 
Information Congres – Kaapstad, Zuid Afrika 
 
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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