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NIEUWS 

   

Onderhandelingen: Wiley zet stap naar 

open access  

  

Koen Becking (Tilburg University) en Gerard Meijer 

(Radboud Universiteit Nijmegen) 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:  

 

Uitgeverij Wiley en universiteiten zetten stap 

richting open access 

Uitgeverij Wiley en de Nederlandse universiteiten hebben 

een akkoord bereikt om te investeren in open access. 

Onderdeel van het akkoord is dat het huidige contract tot 

eind 2015 wordt verlengd en dat Wiley vanaf 1 

september 2015 tot het einde van het jaar een open 

accesprogramma start. Wiley en de universiteiten werken 

in dit programma samen om het vrij toegankelijk maken 

van wetenschappelijke artikelen te vereenvoudigen. De 

ervaringen die hiermee worden opgedaan vormen de 

basis  voor verdere onderhandelingen over open access 

vanaf 2016. We vertrouwen er op dat we daarin samen 

met Wiley grotere stappen richting open access zullen 

zetten’, aldus Koen Becking, voorzitter Tilburg University 

en hoofdonderhandelaar namens de VSNU. 

  

Springer: internationaal voorbeeld 

Het Nederlandse akkoord met Springer blijkt een 

voorbeeld voor veel buitenlandse universiteiten, gezien 

de vele vragen die wij er over krijgen. Alle informatie 

over het Springer akkoord vindt u hier. 

 

Oxford University Press: contract is verlengd  

Met OUP is het contract van 2014 met één jaar verlengd 

met betere condities zonder open access component. Het 

jaar 2015 wordt gebruikt om verder te onderhandelen 

over een overeenkomst waar wel open access in is 

opgenomen. 

 

 

  

 

Open access in de media 

 

Op 3 april is er in de Volkskrant een 

interessant opiniestuk gepubliceerd van 

hoogleraar B. Kiemeney (Radboudumc). 

Dat opiniestuk sluit naadloos aan bij de 

uitgangspunten van de onderhandelteams 

van VSNU, UKB en SURF. 

 

De LERU universiteiten omarmen Open 

Access en steunen de roep van de 

Europese Commissie om een open en 

brede verspreiding van 

onderzoeksresultaten in haar Science 2.0 

agenda. Uitgevers introduceren 

langzamerhand nieuwe methoden hoe om 

te gaan met uitdagingen rondom de Total 

Cost of Ownership. Hierbij hoort 

bijvoorbeeld het compenseren van de 

kosten van APCs met de grootte van de 

APC-betaling, of met de hoogte van de 

abonnementskosten die een instelling 

betaalt. LERU roept alle betrokkenen op 

om gezamenlijk te werken aan duurzame 

oplossingen voor deze uitdagingen. 

 

EIFL organiseerde in Myanmar een serie 

bijeenkomsten over open access. Meer 

dan 200 deelnemers (decanen, 

hoogleraren, onderzoekers, 

bibliothecarissen en PhD-studenten) 

waren verzameld om te bespreken hoe 

Open Access kan helpen om 

onderzoeksresultaten zo efficiënt mogelijk 

te verspreiden en om de zichtbaarheid, 

gebruik en impact van publicaties van de 

universiteiten te maximaliseren.  

  

Bekend met Twitter? Volg en discussieer 

mee over #openaccess 
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Elsevier, Sage: geen ontwikkelingen 

Er zijn geen ontwikkelingen in de onderhandelingen met 

deze uitgevers. 

  

Staatssecretaris Dekker schrijft non-paper open 

access 

Staatssecretaris Dekker heeft samen met zijn Britse 

collega Greg Clark een non-paper, getiteld “open access 

to publications and data”, geschreven. Het non-paper 

beschrijft de noodzaak tot samenwerken als volgt: 'Door 

de verschillende visies van lidstaten over open access te 

erkennen en te herkennen dat lidstaten het recht 

behouden om hier zelf beleid op te maken, wil dit non-

paper een bilaterale overeenkomst uitzetten over het 

belang van open access voor een succesvolle European 

Research Erea. De focus van dit non-paper is op open 

access tot wetenschappelijke publicaties, maar dit kan 

niet los gezien worden van open toegang tot de 

onderliggende data, die van even groot belang is.' 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

Verhoogde zichtbaarheid 
onderzoeksresultaten 

 

‘Het klassieke systeem van betaalde 

abonnementen belemmert de toegang tot 

wetenschappelijk materiaal. Ik steun open 

access publiceren, want het maakt de 

verspreiding van kennis veel efficiënter.’ 

 

Marcel Levi 

Bestuurslid Nederlandse Federatie van 

Universitair Medische Centra (NFU) 

  

 

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 gebruik maken van 

onderstaande achtergrondinformatie.  

 
   

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
TU Eindhoven zet stap op groene route. In 
de vorige nieuwsbrief vond u op deze plaats al 
een kort verslag van het open access 
symposium in Eindhoven. Hier vindt u een link 
naar de toespraak van rector magnificus Hans 
van Duijn over de inzet voor de groen open 

access. 
 
Veelgestelde vragen Open access 
Factsheet Open access 
 
Relevante evenementen: 
 
17 april 2015: The ‘Golden Road’ naar Open 
Access in de Geesteswetenschappen – 
Amsterdam 
 

20-21 april 2015: annual CRIStin spring 
conference – Oslo, Noorwegen 

 

 

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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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 
 
24-26 juni 2015: LIBER Congres, ‘Towards 
Open Science - Londen, Verenigd Koninkijk 
 
15-21 augustus 2015: IFLA World Library and 

Information Congres – Kaapstad, Zuid Afrika 
 
 
 
www.vsnu.nl/openaccess 
www.openaccess.nl 
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