
 

 

 
Toelichting op berichtgeving vastgelopen onderhandelingen VSNU  

Elsevier 
 
Recent is in de media berichtgeving verschenen over de 

onderhandelingen tussen de Nederlandse universiteiten en 
uitgever Elsevier over open access. De strekking van de 

berichtgeving roept wellicht bij u als onderzoeker vragen op. 
Hieronder een toelichting op de berichtgeving.  
 

In de berichtgeving is beschreven dat de onderhandeling tussen de 
Nederlandse universiteiten en uitgeverij Elsevier over abonnementsgelden 

en open access zijn vastgelopen. 
 
Nederlandse universiteiten zijn met de overheid een groot voorstander 

van vrij toegankelijke publicaties. U ontving daarover eerder een brief van 
VSNU-voorzitter Karl Dittrich (zie brief 15 juli 2014). 

 
Eerder dit jaar hebben de universiteitsbesturen in VSNU-verband besloten 
om de onderhandelingen over verlenging van licenties te gebruiken om 

ook afspraken te maken met uitgevers over de transitie naar open access. 
Zij hebben de voorzitters van de Universiteit Nijmegen en Tilburg (Prof.dr. 

Gerard Meijer en dr. Koen Becking) gevraagd om die onderhandelingen te 
leiden binnen een vastgesteld mandaat. 
 

De onderhandeling met uitgever Elsevier is vastgelopen. Elsevier heeft 
afgelopen week een voorstel gedaan dat op geen enkele manier ingaat op 

de gevraagde, noodzakelijke verandering naar open access en verbindt 
daaraan bovendien een aanzienlijke kostenstijging van 
tijdschriftabonnementen. 

 
De Nederlandse universiteiten en de Universitair Medische Centra nemen 

geen genoegen met het voorstel van Elsevier en bieden Elsevier de kans 
om tijdig met een goed voorstel te komen. In de komende tijd zullen de 
universiteiten zich voorbereiden op de gevolgen van de situatie dat de 

tijdschriftabonnementen niet verlengd worden. Indien het onverhoopt 
zover komt dan houden onderzoekers toegang tot oude issues van 

Elseviertijdschriften. Ook kunnen zij in Elsevierjournals blijven publiceren. 
Niet meer toegankelijk zouden de nieuwe issues (vanaf 1-1-2015) zijn. 

Universiteiten verkennen de mogelijkheid om hiervoor een oplossing te 
bieden.   
 

In reactie op het persbericht hebben de betrokkenen, zoals de 
staatssecretaris, NWO en de Universitair Medische Centra te kennen 

gegeven dat zij de ingezette onderhandelingskoers ondersteunen. Wij 
rekenen ook op uw steun bij deze transitie naar open access. 
 

Meer informatie: 
www.vsnu.nl/openaccess 

www.openaccess.nl 
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