
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang open access in Nederland 
 
Elsevier en Springer moeten open access paragraaf in contracten 
openbaar maken 
De bezwaarcommissie heeft een uitspraak gedaan in de zaak die Elsevier 
en Springer hadden aangespannen tegen de Nederlandse universiteiten 
over het openbaar maken van de open access paragraaf in hun 
contracten. De bezwaarcommissie heeft geoordeeld dat het bezwaar van 
Elsevier en Springer ongegrond is en dat de gevraagde informatie 
openbaar mag worden gemaakt. Aanleiding voor de rechtszaak was een 
WOB-verzoek aan alle Nederlandse universiteiten om te achterhalen 
hoeveel universiteiten betalen aan uitgevers om artikelen van aan de 
universiteit gelieerde onderzoekers open access te publiceren. Elsevier en 
Springer bezwaar gemaakt bij de rechter waarop de universiteiten een 
bezwaarcommissie hebben ingericht. Volgens Elsevier en Springer legt 
het verzoek gevoelige bedrijfsgegevens bloot en is er sprake van 
onevenredige benadeling als de contracten openbaar worden gemaakt. De 
bezwaarcommissie oordeelde dat er van onevenredige benadeling geen 
sprake is.  
Elsevier legt zich neer bij het besluit van de bezwarencommissie en gaat 
niet in hoger beroep. De bezwaartermijn is verlopen dus we kunnen 
verwachten dat de betreffende contracten op korte termijn openbaar 
worden gemaakt. Zodra ze openbaar zijn zal de VSNU ze op de website 
publiceren.  
 
Overzicht mogelijkheden verkrijgen artikelen 
Guus van den Berkel, werkzaam voor de medische bibliotheek van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen, heeft een overzicht gemaakt 
van de legale manieren van het verkrijgen van volledige artikelen uit e-
journals. Het gaat over e-journals waar de bibliotheek wel of geen 
overeenkomst mee heeft.  
 

NWO stopt met stimuleringsfondsen voor open access publicaties 
NWO stopt vanaf 1 januari 2018 haar Stimuleringsfondsen Open Access 
Publicaties en Conferenties. De stimuleringsfondsen zijn in 2010 ingesteld 
voor het bekostigen van open access publicaties. De NWO geeft aan dat,  
door de contracten die de VSNU heeft gesloten, er inmiddels veel meer 
mogelijkheden zijn voor auteurs om publicaties open access beschikbaar 
te maken zonder publicatiekosten te hoeven betalen. Eerder toegezegde 
financiële tegemoetkomingen uit het fonds komt het NWO na. Het NWO 
blijft met werken aan het realiseren van de ambities uit het Nationaal 
Plan Open Science, waaronder het doel om alle publicaties via een open 
access route te laten verlopen in 2020.  
 
Nieuw wetenschappelijk tijdschrift over superhelden volledig 
open access 
Barry Fitzgerald, postdoctoraal onderzoeker aan de TU Delft, begint het 
wetenschappelijke tijdschrift Superhero Science and Technology. 
Fitzgerald vindt het belangrijk dat ook het grote publiek met wetenschap 
en technologie in aanraking kan komen. Daarom publiceert hij de 
artikelen open access op TU Delft Open Journal Systems.  
 
Eerste nationale open science bijeenkomst voor onderzoekers  
Op 29 mei gingen wetenschappers en staatssecretaris Dekker van het 
Ministerie van OCW op de TU Delft het gesprek aan over de ambities van 
het Nationaal Plan Open Science.  Dekker sprak de zaal met 
wetenschappers toe met de boodschap “jullie moeten de weg van 
openheid bewandelen”. Rector magnificus van TU Delft Karel Luyben 
benadrukte dat open science veel meer behelst dan het streven naar open 
access. Het gaat om een fundamenteel andere benadering van de 
wetenschap. Het gaat ook om het goed omgaan met en beheren van 
data, ook wel bekend als  ‘data stewardship’. Volgens Aske Plaat, 
hoogleraar Data Science aan de Universiteit Leiden, zijn uitgevers 
overbodig omdat veel wetenschappers het zelf wel kunnen regelen.  
 

Internationale ontwikkelingen  

 

China 
Tijdens de derde EU-China Innovation Co-operation 
Dialogue gehouden op 2 juni is tussen de Chinese 
minister van Wetenschap en Technologie en 
Eurocommissaris Moedas gesproken over verdere 
samenwerking op het gebied van open access. Beide 
partijen gaan ervaringen uitwisselen op het gebied van 
open access publiceren en databeheer. Daarnaast 
zeggen ze het principe van onderlinge wederkerigheid 

in de toegang tot wetenschappelijke resultaten te 
zullen respecteren. 
 
India  
In India is Scholarink.com gelanceerd door Notion 
Press. Notion Press zegt dat Scholarink.com India’s 
eerste wetenschappelijke open access platform is voor 
auteurs die open access willen publiceren om zo hun 
artikelen vrij toegankelijk te maken voor 
wetenschappers over de hele wereld.  
 
Duitsland 
Duitsland en Nederland hebben tijdens de Raad voor 
Concurrentievermogen op 30 mei een positionpaper 
gepresenteerd over de snelle realisatie van de 
European Open Science Cloud. De Duitse 
staatssecretaris Schutte en de Nederlandse 
staatssecretaris Dekker stellen in het paper dat 
onderzoeksdata optimaal toegankelijk moeten worden 
gemaakt voor de bevordering van wetenschappelijke 
vooruitgang. “Onderzoeksdata beschikbaar maken 
voor een breed publiek, zoals burgers en ondernemers 
vergroot de impact en toepassing van de 
wetenschappelijke kennis. Hoe eerder we dit kunnen 
realiseren, hoe beter.” Aldus de staatssecretarissen bij 
de presentatie.   
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Open access in de media 
 
Daan Rutten, verbonden aan Tilburg University, 
interviewde promovendus Chris Hartgerink voor het 
online tijdschrift Univers over open access. In het 
artikel beschrijft Rutten de weigering door Elsevier van 
Hartgerink bij zijn gebruik van database Elsevier. De 
voorwaarden van Elsevier beperken volgens 
Hartgerink zijn academische vrijheid. Wetenschap 
hoort volgens hem vrij beschikbaar te zijn en mag niet 

worden afgeschermd door partijen met een 
winstoogmerk.  
Hartgerink wil daarnaast dat collega’s ook inzage 
krijgen in het proces voorafgaande aan publicatie van 
het artikel. Volgens Rutten wil Hartgerink dat artikelen 
in brokjes worden geplaatst en uiteindelijk het totale 
artikel vormen in plaats van pas te beginnen met 
publiceren als het onderzoek is afgerond. “Kritiek is 
dan veel eerder mogelijk. Op die manier maak je 
optimaal gebruik van de kennis van anderen. En dan 
loop je minder het risico dat je artikel achteraf wordt 
afgebrand, zoals nu vaak de praktijk is.” 

http://www.scienceguide.nl/201706/elsevier-staakt-zaak-openbaar-maken-oa-contracten.aspx
http://libguides.rug.nl/medicalejournals/get-the-pdf
https://punt.avans.nl/2017/06/gratis-tijdschrift-over-superhelden-en-wetenschap/
https://www.openscience.nl/binaries/content/assets/subsites-evenementen/open-science/nationaal_plan_open_science_the_netherlands_february_2017_nl_.pdf
http://www.scienceguide.nl/201706/china-en-eu-vinden-elkaar-in-open-science.aspx
http://www.printweek.in/news/notion-press-launches-access-academic-publishing-platform-24985
https://www.openscience.nl/open-science-internationaal/position-paper-european-open-science-cloud-de-nl/index
https://universonline.nl/2017/05/30/overwinning-voor-open-access


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VSNU | Lange Houtstraat 2 | Postbus 13739 | 2501 ES Den Haag | T: 070 - 302 14 00 | www.vsnu.nl 

 

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 

 
12 t/m 15 juli 2017: The International 
Symposium on Open Data and Innovation: Vision 
and Practice. – Beijing, China  
 
17 t/m 21 juli 2017: 2017 Africa Open Data 
Conference – Accra, Ghana  
 
18 juli 2017: Open access community workshop – 
Birmingham, VK 
 
7 t/m 11 augustus 2017: Summerschool Open 

science and Scholarship: Changing Your Research 
Workflow - Utrecht 
 
16 t/m 17 augustus 2017: Open Access: Action 
Required – Gdansk, Polen  
 
23 t/m 26 augustus 2017: Workshop on scholarly 
collaboration networks: are they (h)arming open 
access? – Southampton, VK 
 
 

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.  

 

 

 

http://www.vsnu.nl/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/VSNU%20OA%20presentation.pdf
http://cssp-jnu.blogspot.com/2017/05/cfps-international-symposium-on-open.html
http://cssp-jnu.blogspot.com/2017/05/cfps-international-symposium-on-open.html
http://cssp-jnu.blogspot.com/2017/05/cfps-international-symposium-on-open.html
http://www.africaopendata.net/
http://www.africaopendata.net/
https://www.jisc.ac.uk/events/open-access-community-workshop-18-jul-2017
https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/science/open-science-and-scholarship-changing-your-research-workflow
https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/science/open-science-and-scholarship-changing-your-research-workflow
https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/science/open-science-and-scholarship-changing-your-research-workflow
http://www.sbp.pl/ifla2017/artykul/?cid=18099&prev=1
http://www.sbp.pl/ifla2017/artykul/?cid=18099&prev=1
https://blog.research-publishing.net/workshop-on-scholarly-collaboration-networks-are-they-h-arming-open-access-ca79b11a7d10
https://blog.research-publishing.net/workshop-on-scholarly-collaboration-networks-are-they-h-arming-open-access-ca79b11a7d10
https://blog.research-publishing.net/workshop-on-scholarly-collaboration-networks-are-they-h-arming-open-access-ca79b11a7d10
http://www.vsnu.nl/faq-open-access-nl.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/21_Factsheet_OpenAccess.pdf
http://www.vsnu.nl/openaccess
http://www.openaccess.nl/
mailto:openaccess@vsnu.nl
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=614be3da33&e=a36a1d9037
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=614be3da33&e=a36a1d9037
mailto:openaccess@vsnu.nl
http://vsnu.nl/more-impact-with-open-access/
http://www.vsnu.nl/meer-impact-met-open-access/

