
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang open access in Nederland 
 
Kabinetsbeleid open science en wetenschap met impact 
Op 19 januari heeft staatssecretaris Dekker twee brieven naar de Tweede Kamer 
gestuurd. De eerste brief gaat over wetenschap met impact en valorisatie. De 
staatssecretaris schrijft in zijn brief dat één van de mechanismen die voorgesteld 
wordt als maatstaf van kwaliteit van wetenschappelijk werk het werk zelf is en de 
impact ervan op de maatschappij. Dit is volgens Dekker belangrijker dan het 
huidige accent op publicaties.  
 
De tweede brief van de staatssecretaris gaat volledig over de voortgang van open 
science. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt het belang van open science 
beschreven. De huidige stand van zaken op het gebied van open access is dat 
door de gesloten contracten met zeven van de grootste uitgevers in 2018 
minimaal 57% van de door deze uitgevers gepubliceerde artikelen uit Nederland 
open access beschikbaar wordt. De belangrijkste Europese afspraak op dit gebied 
is dat in 2020 de keuze voor open access van wetenschappelijke publicaties de 
standaard moet zijn. Nederland sluit zich volledig aan bij deze doelstelling. Om dit 
te kunnen realiseren is het volgens Dekker van belang dat 
financieringsorganisaties open access verplicht stellen en consequenties 
verbinden aan het niet naleven van deze verplichting. Daarnaast acht hij het van 
groot belang dat universiteiten stevig (blijven) onderhandelen met uitgevers om 
open access mogelijk te maken. Om deze doelen te kunnen realiseren vraagt 
Dekker betrokkenheid van veel partijen. Om dit ten uitvoering te kunnen brengen 
vraagt hij een brede coalitie van partijen op korte termijn een Nationaal Plan 
Open Science op te stellen dat beschrijft welke acties in Nederland ondernomen 
worden om de hoge ambities te realiseren. “Het Nationaal Plan Open Science zal 
begin dit jaar worden vastgesteld tijdens een bijeenkomst met de stakeholders. 
Tijdens die bijeenkomst zal ook het Open Science Platform Nederland worden 
gelanceerd. Dit krijgt tot taak om de voortgang van de afspraken in het Nationaal 
Plan te begeleiden en te monitoren. Daarbij zal de VSNU, als onderdeel van het 
Nationaal Plan, regelmatig rapporteren over de groei in het aandeel open access 

publicaties.” 
 
Open access deals 2017 
VSNU en Sage hebben afspraken gemaakt over open access publicaties vanaf 
2017 tot eind 2019. In 97% van de tijdschriften wordt het mogelijk om open 
access te publiceren voor wetenschappers verbonden aan een Nederlandse 
onderzoeksinstelling. Deze afspraak is een grote verbetering ten opzichte van de 
vorige afspraak waar in 20% van de tijdschriften open access gepubliceerd kon 
worden.  
Uitgeverij Springer heeft een afspraak gemaakt met de VSNU met 100% open 
access. Deze afspraak is gelijk aan de open access afspraak over het afgelopen 
jaar. Ook in 2017 hebben onderzoekers de mogelijkheid een groot bereik te 
bewerkstelligen met vrij beschikbare publicaties.  
 
UMCG en RUG zetten in op green open access 
De onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de 
Rijksuniversiteit Groningen worden gevraagd per 1 januari van dit jaar al hun 
peer-reviewed artikelen in de RUG onderzoeksdatabase Pure te deponeren. De 
Universiteits Bibliotheek en Centrale Medische Bibliotheek zorgen voor alle 
verdere noodzakelijke handelingen om de artikelen open access te publiceren via 
de groene route. Dit nieuwe beleid is gestoeld op de eisen van diverse  
onderzoeksfinanciers en het beleid van de Nederlandse overheid.  
 
Elsevier en Springer naar rechter om financiële openheid universiteiten 
te blokkeren 
De Delftse oud-bibliothecaris Leo Waaijers heeft vorig jaar een WOB-verzoek 
ingediend om er achter te komen hoeveel de Nederlandse universiteiten moeten 
betalen voor publicatie van open access artikelen. Elsevier en Springer zijn naar 
de rechter gestapt om te voorkomen dat deze gegevens worden vrijgegeven. De 
VSNU onderhandelingen van de afgelopen jaren hebben geresulteerd  in open 
access contracten, waarvan de kosten per universiteit verschillend zijn. Nadat 
Elsevier en Springer de rechter inschakelden hebben de universiteiten de 
bezwaren van de twee uitgevers in behandeling genomen. Het is nu wachten op 
de uitkomst van deze bezwaarprocedure. In de vorige nieuwsbrief is bericht over 
een eerder WOB-verzoek waarbij de bedragen van de tijdschriftabonnementen 
bekend zijn geworden. 
 

Internationale ontwikkelingen  

 
Duitsland, Peru en Taiwan 
Zowel in Duitsland, Peru als Taiwan hebben onderzoekers 
in het nieuwe jaar geen toegang tot artikelen in 
tijdschriften van de Nederlandse uitgever Elsevier. In 
Duitsland en Taiwan zijn de onderhandelingen 
stukgelopen. De onderhandelaars vinden de prijs die 
Elsevier vraagt te hoog. De onderhandelingen met 
Duitsland liggen volledig stil. Taiwan heeft uitstel 
gekregen en heeft in januari nog steeds toegang tot alle 
tijdschriften. Met een aantal Taiwanese universiteiten 
worden de onderhandelingen hervat. 
Peru heeft geen toegang meer tot de artikelen van 
Elsevier omdat de Peruaanse regering de hoge kosten niet 
meer wil betalen aan de tijdschriften.  
 
Verenigde Staten 
Een internationale groep onderzoekers onder leiding van 
John Ioannidis, professor aan de Stanford University 
School of Medicine, heeft een lijst maatregelen 
gepubliceerd in het tijdschrift Nature Human Behaviour. 
Deze maatregelen moeten de wetenschap 
betrouwbaarder, geloofwaardiger en effectiever maken. 
Eén van de punten is dat artikelen zo veel mogelijk open 
access gepubliceerd moeten worden. De onderzoekers 
noemen de bundeling van maatregelen een manifest die 
niet alleen onderzoekers, maar ook 
universiteitsbestuurders, tijdschriften en 
subsidieverstrekkers moet aanspreken. 
 
De Bill & Melinda Gates Foundation financiert veel 
wetenschappelijk onderzoek. Per 1 januari 2017 heeft de 
Gates foundation nieuw open access beleid; alle 
onderzoeken waarin financieel is bijgedragen moeten 
open access gepubliceerd worden. Door dit nieuwe beleid 

kunnen de betrokken onderzoekers momenteel niet in 
bladen als Nature en Science publiceren. Er zijn 
gesprekken gaande tussen de uitgevers en de Gates 
foundation. Indien er een uitzonderingspositie komt kan 
deze worden aangemerkt als een doorbraak in de open 
access discussie. 
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Open access in de media 
 
“Open access to research data: the two sides of the 
coin” 

Stefan de Hert en Charles Samama, beiden verbonden 
aan de Universiteit van Gent en het Ghent University 
Hospital beschrijven waarom medische onderzoeksdata 
wel én niet open access gedeeld moeten worden. Het 
grootste pro argument is de verhoogde 
reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid van resultaten 
en de maatschappelijk maximaal haalbare winst voor de 
verbetering van de gezondheidszorg. De contra 
argumenten zijn toegespitst op drie punten; ten eerste de 
bezorgdheid dat er inaccurate conclusies worden 
getrokken uit de data omdat de data wordt gebruikt voor 
andere onderwerpen dan waarvoor de data is 
gegenereerd. Tweede argument is dat de data gebruikt 
kunnen worden door amateurs die niet op de juiste wijze 
met de data omgaan, of dat de data voor commerciële 
doeleinden worden gebruikt. Laatste argumenten tegen 
open access delen van data is het verlies van patiënt 
vertrouwelijkheid. Hierbij geven de auteurs tevens aan 
dat dit juridisch te voorkomen is. De auteurs eindigen het 
artikel met de stelling dat stakeholders, industrie en 
onderzoekers moeten begrijpen dat data verzameld aan 
de hand van patiënten geen privé bezit zijn.   
 

file:///C:/Users/CWL/Downloads/kamerbrief-over-wetenschap-met-impact.pdf
file:///C:/Users/CWL/Downloads/kamerbrief-over-voortgang-open-science.pdf
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/universiteit/nieuws/36924-vsnu-grote-stap-voorwaarts-in-open-access-met-sage.html?utm_content=buffer88816&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/universiteit/nieuws/36928-open-access-deal-springer-en-vsnu-ook-voor-2016.html#.WF05efpvj8g.twitter
http://www.rug.nl/bibliotheek/news/161219-ug-umcg-introduce-green-open-access-policy
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/uitgevers-willen-via-rechter-financiele-openheid-universiteiten-blokkeren~a4437926/
http://www.vsnu.nl/f_c_kostenpublicaties.html
http://www.nature.com/news/scientists-in-germany-peru-and-taiwan-to-lose-access-to-elsevier-journals-1.21223
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OPEN ACCESS AGENDA 

Presentatie beschikbaar over open access  
De EU heeft de ambitie uitgesproken dat in 2020 
alle wetenschappelijke publicaties 100% open 
access zijn. Mede in dat licht verzorgt de VSNU in de 
EU presentaties over het Nederlandse open access 
beleid, dat internationaal als toonaangevend wordt 
gezien. Daarom heeft de VSNU hierover een 
presentatie online beschikbaar gesteld.  
 
Relevante evenementen 

7 februari 2017: Meet an open access hero: 

American Chemical Society – online (webinar) 

14 februari 2017: Impact and measurement of 

open access – Noorwegen, Oslo  

20 t/m 21 februari 2017: Researcher to reader 

conference – Verenigd Koninkrijk – Londen  

22 februari 2017: How to build a successful open 

access books programma – Verenigd Koninkrijk, 

Londen  

23 februari 2017: OpenAIRE services and tools for 

open research data in H2020 – Schotland, 

Edinburgh  

2 t/m 3 maart 2017: 2017 EUROGEO annual 

meeting and conference – Nederland, Amsterdam 

 

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. 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. 

 

 

Vernieuwd E-zine over open access  

In het vernieuwde E-zine wordt beschreven welke 
impact open access publiceren heeft en wat het 
succes is van de Nederlandse inzet op het gebied 
van open access. Het E-zine is ook in het Engels 
beschikbaar.  
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