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NIEUWS 

   

Onderhandelingen: kleine stapjes naar 

open access  

  

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: positieve ontwikkelingen 

De universiteiten zijn nog in onderhandeling met Sage. 

Beide partijen zijn positief over de kans op een akkoord. 

 

Oxford University Press, Springer, Elsevier en 

Wiley: geen noemenswaardige ontwikkelingen 

Met de uitgever OUP is door de contractverlenging tot 

het eind van het jaar de tijd gecreëerd om verder te 

onderhandelen. Het Springer contract loopt naar 

tevredenheid, er wordt veel open access gepubliceerd. 

Over de onderhandelingen met Elsevier zijn geen nieuwe 

ontwikkelingen te melden. Het akkoord met Wiley wordt 

op dit moment verder uitgewerkt. 

 

Open access hoog op de agenda Europese 

Commissie  

De Europese Commissie heeft open access hoog op de 

agenda staan. Eind april was Commissaris Moedas 

(research, innovation and science) in Nederland om 

bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen op 

het gebied van open access. Hij sprak met 

vertegenwoordigers uit de wereld van wetenschap, 

maatschappij en innovatie. 

 

Half mei heeft Eurocommissaris Ansip de ‘Digital Single 

Market Strategy’ gepresenteerd. De Europese Commissie 

stelt 16 stappen voor die moeten leiden tot een “single 

digital market”. Een belangrijk deel hiervan is de 

modernisering van het auteursrecht. Dit heeft betrekking 

op open access omdat hierbij expliciet de 

toegankelijkheid tot audio, video, maar ook artikelen 

 

Open access in de media 

 

De Universiteitsbibliotheek in Delft heeft 

een institutionele overeenkomst gesloten 

met Peerj een open access uitgever. Deze 

overeenkomst maakt publiceren bij deze 

uitgever voor Delftse wetenschappers 

heel aantrekkelijk.  

 

De drie grootste funding organisaties uit 

Canada hebben gezamenlijke richtlijnen 

opgesteld om open access publicaties te 

garanderen voor het onderzoek dat zij 

financieren. De ‘Tri-Agency Open Access 

Policy on Publications’, vereist dat al het 

publiek gefinancierde onderzoek online 

vrij beschikbaar binnen 12 maanden na 

publicatie. 

  

De European University Association (EUA) 

heeft een open access checklist voor 

universiteiten gepubliceerd. Een 

praktische gids om universiteiten te 

ondersteunen bij het ontwikkelen van 

beleid op het gebied van open access. 

  

 

Citaat uit de Jaarrede van 
scheidend KNAW-president Hans 
Clevers  
 

‘Vorige week polste mijn universiteit mij 

over mijn bereidheid om mee te werken 

aan sancties. Zou ik uit de redactie van 

een ‘flagship journal’ stappen wanneer 

mijn universiteit dat zou vragen? 

Waarschijnlijk wel. Zou ik bereid zijn niet 

meer te publiceren in dat tijdschrift? Dat 

is een lastige vraag. Zelf zou ik het 

waarschijnlijk wel even volhouden, maar 

de jonge mensen in mijn lab, veelal uit 

het buitenland, zouden met zo’n stap 

grote problemen hebben. 
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wordt genoemd als aandachtspunt. Ook worden er 

nieuwe maatregelen voorgesteld op het gebied van 

auteursrecht om beter op te kunnen treden tegen 

schending hiervan. 

 

Disrupting the subscription journals’ business 

model for the necessary large-scale transformation 

to open access - Schimmer, R., Geschuhn, K. K., & 

Vogler, A. (2015). 

  

Onlangs heeft Ralf Schimmer van het Max Planck 

Institute een paper gepubliceerd over de transformatie 

naar open access. 'Dit paper bepleit een transformatie 

van de huidige werkwijze van subscription journals naar 

een open access business model. De huidige journals, 

met hun grondig geteste functionaliteiten, moeten 

worden behouden en ontwikkeld om te kunnen voldoen 

aan de eisen van onderzoek in de 21e eeuw. Tegelijk 

moet het onderliggende verdienmodel ingrijpend worden 

geherstructureerd. Er is voldoende draagkracht om deze 

doorslaggevende stap richting open access te kunnen 

maken. In de huidige diversiteit aan initiatieven moet 

meer eenheid worden gebracht om zich tot dit doel te 

kunnen richten. De internationale aard van 

wetenschappelijk onderzoek impliceert dat 

deze verandering alleen bereikt kan worden op globale 

schaal met overeenstemming tussen de meest 

vooraanstaande onderzoeksorganisaties.' "Een belangrijk 

paper van een vooraanstaand wetenschapper over de 

transformatie naar open access waardoor wij ons als 

Nederlandse onderhandelaars gesterkt voelen in de 

aanpak die gekozen is" aldus Gerard Meijer. 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

Ik steun van harte de moedige 

voortrekkersrol die Nederland in deze 

discussie speelt, maar pleit er 

tegelijkertijd voor om zo krachtig mogelijk 

in te zetten op een internationale, liefst 

Europese strategie. De EU kan, met haar 

Horizon 2020 budget van meer dan 70 

miljard euro, een veel grotere vuist 

maken dan wij alleen. Daarbij is het zaak 

dat niet alleen de overheden, maar ook 

de grote onderzoeksorganisaties zoveel 

mogelijk samen optrekken. President 

Martin Stratmann van de Max-Planck-

Gesellschaft onderstreepte het belang 

daarvan eind vorige maand, bij de 

presentatie van een analyse van de 

transitie naar open access. Uit deze 

analyse van de Max Planck Digital Library 

blijkt overigens dat de transitie naar een 

businessmodel dat is gebaseerd op 

volledig open access, op een 

kostenneutrale manier te realiseren is.’ 

 

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. 

 
   

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 

NWO voorzitter Jos Engelen heeft op de Open 
Access APROVE Science Night in Amsterdam een 
speech gehouden met als titel: Open Access 
Scientific publishing: the modern approach to 
scholarly communication. 
  
Veelgestelde vragen Open access 
Factsheet Open access 
 
Relevante evenementen: 
 
17-19 juni 2015: CERN workshop on 

Innovations in Scholarly Communication (OAI9)- 
Geneve, Zwitserland 
 

 

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

Information Congres – Kaapstad, Zuid Afrika 
 
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 
  

 
  

 

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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