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NIEUWS 

   

Universiteiten en Elsevier sluiten open 

access principeakkoord 

  

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.  

  

 

Nederlandse universiteiten en Elsevier bereiken 

principeakkoord over open access en 

abonnementen 

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) en 

wetenschappelijke informatieaanbieder Elsevier hebben 

een principeakkoord bereikt dat een mijlpaal betekent in 

de transitie van Nederland naar open access, en die 

Nederlandse wetenschappers toegang blijft bieden tot de 

wetenschappelijke artikelen van Elsevier. 

 

De komende tijd worden de details van de driejarige 

overeenkomst, die in 2016 van start gaat, afgerond. 

 

“We zijn tevreden met deze overeenkomst die voorziet in 

een duurzame transitie naar open access”, aldus prof. 

Gerard Meijer, hoofdonderhandelaar namens de VSNU en 

voorzitter van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

“Hierdoor houden wetenschappers toegang tot 

Elseviertijdschriften en het biedt ze de mogelijkheid om 

in een selectie van die tijdschriften open access te 

publiceren. De universiteiten streven ernaar dat in 2018, 

het derde jaar van de overeenkomst, 30% van de 

Elsevierartikelen van Nederlandse auteurs open access 

beschikbaar is, dit akkoord maakt dat mogelijk. Dit is 

echt geweldig nieuws en een ‘big deal’ voor open 

access.” 

  

Philippe Terheggen, Managing Director Journals bij 

Elsevier: “Wij zijn content met deze overeenkomst, 

omdat blijvende subscriptietoegang tot onze 

hoogwaardige, ‘peer-reviewed’ wetenschappelijke 

artikelen essentieel is voor Nederland om zijn positie als 

één van de meest impactvolle onderzoekslanden te 

behouden. Daarnaast krijgen Nederlandse 

wetenschappers meer open access 

publicatiemogelijkheden om hun onderzoeksresultaten 

met de rest van de wereld te delen.” 

 

Open access in de media 

 

Vorige week kwam het nieuws naar 

buiten dat de Nederlandse organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

voortaan enkel onderzoek ondersteunt, 

dat leidt tot een open access publicatie. 

Dit bracht veel teweeg in de media. De 

NRC bracht het nieuws. De Volkskrant 

benadrukte de gevolgen voor tijdschriften 

en wetenschappers. Ook verscheen het 

nieuws in verscheidene 

universiteitskrantjes. Details over het 

nieuwe beleid zijn opgenomen in de 

Staatscourant.  

 

QUOTE 

 

“Met dit akkoord zetten we voor de 
wetenschap en de Nederlandse 
maatschappij  een grote stap richting 
open access. Daardoor wordt 
wetenschappelijk onderzoek vrij 
toegankelijk voor iedereen”.   
  

Gerard Meijer, onderhandelaar namens de 

VSNU en voorzitter van de Radboud 
Universiteit.  

 

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. Prof. Levi, prof. Meijer en 

prof. Valkenburg gingen u voor. 
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De overeenkomst is in lijn met de ambitie van 

staatssecretaris Dekker van OCW, die wil dat 

wetenschappelijke artikelen van Nederlandse 

wetenschappers open access gepubliceerd worden. 

  

Wiley: afronding deal in 2016 

De onderhandelingen met Wiley over een big deal zijn 

ver gevorderd, maar de afronding van de 

onderhandelingen wordt over de jaargrens heen getild. 

Daarbij blijft de toegang tot de Wiley tijdschriften 

behouden. Dit heeft verder geen gevolgen voor de 

Nederlandse universiteiten. 

  

Europese ontwikkelingen   

Recent presenteerde het Open Access Network Austria 

(OANA) zestien aanbevelingen om in 2025 alle artikelen, 

die voortvloeien uit publiek gefinancierd 

wetenschappelijk onderzoek, open access (via de gouden 

route) te publiceren. Enkele dagen later kondigde het 

Oostenrijkse Wetenschapsfonds (FWF) aan dat zij het 

open access partnerschap van de ‘Open Library of 

Humanities’ gaan ondersteunen. Meer informatie vindt u 

hier. 

 

  
  

 

    

 
  

 

 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
Relevante evenementen: 
 
9 januari 2016: How libraries can make it all 
work – Boston, MA 
 
17-18 februari 2016: Open Science Days 
(MPDL) – Berlijn, Duitsland 
 
7-8 maart 2016: Sparc: Meeting on Openness 
in Research and Education – San Antonio, TX 

 
4-5 april 2016: Open Science Conference – 
Amsterdam, Nederland 
 
16-17 mei 2016: 18th International 
Conference on Open Access – Montreal, Canada 
 

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 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. 

 

  
  

 

 

 

 

VSNU | Lange Houtstraat 2 | Postbus 13739 | 2501 ES Den Haag | T: 070 - 302 14 00 | www.vsnu.nl  
 

  

 

http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=dca647a858&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=131313db13&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=e0aae073e7&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=c685a7f221&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=c685a7f221&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=cc81b5eaa8&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=3f92ed0b87&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=3f92ed0b87&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=a91cd7fe13&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=a91cd7fe13&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage2.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=467a020ad0&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=93487adb62&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=d2b495efd3&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=d751642890&e=5743f8378f
mailto:openaccess@vsnu.nl
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=090005e338&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=090005e338&e=5743f8378f
mailto:openaccess@vsnu.nl
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=7025d62891&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=7ff998dc6a&e=5743f8378f

