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NIEUWS 

   

Onderhandelingen: akkoord met uitgeverij 

Sage  

  

Koen Becking (Tilburg University), Gerard Meijer 

(Radboud Universiteit Nijmegen) en Jaap Winter (Vrije 

universiteit Amsterdam) en de directeuren van de 

Nederlandse universiteitsbibliotheken 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:  

 

Sage: akkoord over open access  

Uitgeverij SAGE en de Nederlandse universiteiten hebben 

een akkoord bereikt over de transitie naar open access. 

Deze unieke overeenkomst stelt onderzoekers in staat 

om open access te publiceren in wetenschappelijke 

tijdschriften van SAGE. Voor een deel hebben 

universiteiten open access publiceren afgekocht, 

waardoor wetenschappers hun artikelen vrij toegankelijk 

kunnen maken voor een breed publiek zonder er zelf 

extra voor te hoeven betalen. Bovendien geldt een 

kortingstarief als Nederlandse onderzoekers buiten de 

afkoop om nog meer artikelen open access willen 

publiceren. 

  

Elsevier: onderhandelingen lopen vast 

De Nederlandse universiteiten onderhandelen al een jaar 

met uitgever Elsevier over open access. Er zijn nog geen 

resultaten bereikt en de onderhandelingen dreigen 

opnieuw vast te lopen. Wetenschappers kunnen helpen 

om toch open access te bereiken zonder dubbele kosten 
te maken. In deze factsheet geven wij een overzicht van de 

laatste stand van zaken over de onderhandelingen met 

Elsevier en doen wij een beroep op u. 

  

Oxford University Press, Springer, Wiley: 1000ste 

open access publicatie Springer  

Bij Springer wordt er volop open access gepubliceerd, 

inmiddels is al het 1000ste open access artikel 

gepubliceerd. Met de uitgever OUP is door de 

contractverlenging tot het eind van het jaar de ruimte 

gecreëerd om eerst strategische gesprekken te voeren 

 

Open access in de media 

 

Wereldwijd keuren organisaties 

nieuw beleid van Elsevier dat open 

access bemoeilijkt af 

Elsevier heeft een nieuw beleid 

aangekondigd over het delen van door 

haar gepubliceerde artikelen. Dit beleid 

werpt grote blokkades op voor de 

verspreiding en het gebruik van 

wetenschappelijke kennis en plaatst 

onnodige hindernissen voor auteurs die 

willen voldoen aan open accessvereisten 

van onderzoeksfinanciers. Daarbij is het 

beleid ingevoerd zonder enig bewijs dat 

het delen van artikelen een negatieve 

invloed heeft op abonnementen bij de 

uitgever. Teken hier de petitie tegen dit 

nieuwe Elsevierbeleid. 

  

 

Citaat 

 

"Publiceren in open access biedt nieuwe 

kansen om wetenschappelijke kennis te 

ontwikkelen en delen omdat het helpt een 

breder publiek te bereiken. De omslag 

naar open access is een voortdurend 

proces dat we allemaal moeten 

omarmen." 

  

Thaleia Konstantinou 

Postdoctoral Researcher aan de TU Delft 

  

 

Wetenschapper, laat van u 

horen! 

 

Op universiteiten, bij uitgevers, via Twitter, 

http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=9945dd53bc&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=8333ddb893&e=5743f8378f


 

voordat de onderhandelingen vervolgd worden. Het 

akkoord met Wiley wordt op dit moment verder 

uitgewerkt. 

 

Open access internationaal op de kaart   

De Nederlandse universiteiten staan in het middelpunt 

van de belangstelling op het gebied van open access. 

Delegaties uit landen als Noorwegen, Duitsland, Frankrijk 

en Ghana stellen vragen over de gekozen 

onderhandelingsstrategie en bereikte resultaten. Dat 

doet ons goed, want Nederland alleen is te klein voor een 

volledige transitie naar open access, op zijn minst 

moeten er op Europees niveau ook stappen worden 

gezet. 

Gelukkig denkt Eurocommissaris Moedas er ook zo over. 

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen eind mei in 

Brussel benadrukte hij zijn drie O's, open science, open 

access, open innovation, omdat hij van mening is dat die 

van het grootste belang zijn voor economische groei en 

de creatie van banen. Open science is een niet te 

stoppen ontwikkeling met veel meer voor- dan nadelen. 

Wetenschap moet onderdeel zijn van de digitale wereld 

waar onze fysieke wereld nu in verandert. Moedas heeft 

er  persoonlijk voor gepleit dat open science onderdeel 

zou zijn van de overkoepelende digitale interne 

marktstrategie van de Commissie. Daarin staat nu dan 

ook de ontwikkeling van de science cloud, die met 

ondersteuning vanuit Horizon 2020 zal worden opgezet, 

zodat Europese onderzoekers hun data in Europa kunnen 

stallen. Ook zal gekeken worden naar een uitzondering 

op het auteursrecht voor text and data mining met 

betrekking tot onderzoek en innovatie. Vrijwel alle 

lidstaten steunden, net als Nederland, de ontwikkeling 

van een Europese open science agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

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. 

 
  

 
 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

   

Directory of Open Access Journals 

(DOAJ) 

Welk journal open access is kan je vinden in 
DOAJ. DOAJ is een online databank die toegang 

geeft tot peer-reviewed open access journals 
van hoge kwaliteit en deze indexeert. 

  
Veelgestelde vragen Open access 
Factsheet Open access 

 

Relevante evenementen: 

 
15-21 augustus 2015: IFLA World Library and 

Information Congres – Kaapstad, Zuid Afrika 

 

 

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 

http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=a744427b62&e=5743f8378f
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http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=380bea3dbb&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=380bea3dbb&e=5743f8378f
mailto:openaccess@vsnu.nl
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=4b4fd4334d&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=4b4fd4334d&e=5743f8378f


 

15-17 september 2015: Conference on Open 

Access Scholarly Publishing (COASP) – Amsterdam, 

Nederland 

 
19-25 oktober 2015: Open Access Week – 

wereldwijd 
 
14-16 november 2015: OpenCon – Brussel, 

België 

 
18-20 november 2015: OpenEd15: The impact 

of Open - Vancouver, Canada 

 
www.vsnu.nl/openaccess 
www.openaccess.nl 
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