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Onderhandelingen: nieuwe fase
Elsevier, overeenkomst met Springer
gesloten.

Koen Becking (Tilburg University) en Gerard Meijer
(Radboud Universiteit Nijmegen) onderhandelen
momenteel met de uitgevers Elsevier, Springer (Science
en Business Media), Wiley en Oxford University Press
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. Verschillende uitgevers zijn
terughoudend hierin omdat het verdienmodel voor de
uitgevers dan ingrijpend wijzigt. De onderhandelingen
lopen per uitgever als volgt:  

Elsevier: nieuw gesprek
De onderhandelingen met Elsevier zijn eind 2014
vastgelopen. Daarna heeft Elsevier een nieuw voorstel
gestuurd. De twee onderhandelingsteams bespreken
dat nieuwe voorstel eind januari. Het huidige contract
met Elsevier is met één jaar verlengd, waardoor er
gedurende de onderhandelingen niets verandert voor
wetenschappers.  
 
Springer: overeenkomst gesloten en
wordt al uitgevoerd
Met Springer is een overeenkomst gesloten. Dit
betekent dat artikelen van corresponderende auteurs
verbonden aan VSNU- of NFU- instellingen in open
access gepubliceerd worden, zonder kosten voor de
auteur. Hiermee wordt voor publiceren van eigen
artikelen betaald, waarbij de instellingen toegang
behouden tot alle tijdschriften van Springer. De
overeenkomst geldt voor ca. 1500 tijdschriften binnen
het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn
titels van Learned Societies, BioMedCentral en
SpringerOpen. De overeenkomst geldt voor alle
geaccepteerde artikelen vanaf 1 januari 2015. In de
nieuwe workflow vraagt Springer aan de auteurs aan te
geven aan welke instelling zij verbonden zijn. Springer
en de bibliotheek van de betreffende instelling
verifiëren deze informatie. Deze stap vindt plaats
tijdens het productieproces van het artikel en kost geen
extra tijd. Springer heeft een speciale site hiervoor
ingericht. In totaal zijn er al 20 nieuwe artikelen binnen
gekomen in de eerste week van januari in het kader
van deze nieuwe afspraken.  
 
Wiley, Sage en Oxford University Press:
nieuwe gesprekken
De onderhandelingen met deze uitgevers bevinden zich
nog niet in de fase van een contractvoorstel dat
tegemoet komt aan de onderhandelingsinzet van de
VSNU. Eind januari wordt er weer gesproken met Wiley.

Open access in de media

De ontwikkelingen in Nederland worden door
veel buitenlandse universiteiten en
wetenschappers op de voet gevolgd blijkt uit
de vele blogs, tweets en berichten op sites als
de The Times Higher Education en Information
Today. Ook in andere landen zijn er echter
ontwikkelingen op het gebied van open
access:

Wiley en Jisc, dat digitale technologie in
onderwijs en onderzoek stimuleert, hebben
aangekondigd dat ze een pilot starten om
‘double dipping’ te voorkomen bij het 
publiceren van open access artikelen in het
Verenigd Koninkrijk. Want het is niet wenselijk
dat universiteiten zowel betalen voor de
realisatie van open access voor de eigen
wetenschappelijke productie als voor de
licenties. Universiteiten die Wiley nu
abonnementsgeld betalen, krijgen
‘APC-credits’ om open access te publiceren.

Belangrijkste financiers onderzoek India
stimuleren open access. In India gaan twee
grote financiers van onderzoek
onderzoeksresultaten van door hen
gefinancierd onderzoek vrij beschikbaar
maken voor het publiek.

Bekend met Twitter? Volg en discussieer mee
over #openaccess

Open access vergroot de impact van
kankeronderzoek!

‘KWF Kankerbestrijding financiert
wetenschappelijk onderzoek met giften van de
Nederlandse bevolking. Iedereen zou daarom
vrije toegang moeten hebben tot de resultaten
die daaruit voortvloeien. Dus niet alleen
onderzoekers, maar ook patiënten, huisartsen,
oncologen, donateurs, patiëntenverenigingen
en medewerkers van KWF Kankerbestrijding.
Hoe meer mensen kennis kunnen nemen van
de nieuwste ontwikkelingen, hoe groter de
impact van ons kankeronderzoek en hoe
sneller veelbelovende resultaten hun weg naar
de patiënt vinden. Om die reden maakt KWF
zich hard voor open access tot
wetenschappelijke publicaties. En ik ga graag
nog een stapje verder: in de toekomst hoopt
KWF ook open access toegang tot
onderzoeksdata te kunnen realiseren.’

Directeur KWF Kankerbestrijding - drs. Michel
Rudolphie, MBA

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 gebruikmaken van
onderstaande achtergrondinformatie.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Veelgestelde vragen open access
Factsheet open access
 

Relevante evenementen:

De Knowledge Exchange Open Access Working
Group is begin januari bij elkaar gekomen in
Bristol om onder meer de laatste ontwikkelingen
in de vijf aangesloten landen (Duitsland,
Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland en
Nederland) op het gebied van open access te
bespreken. De groep bestaat uit experts die
bijdragen aan nationale open access
programma’s. Namens Nederland namen Saskia
Franken (Universiteit Utrecht) en John Doove
van SURF deel aan de expert groep.

28 januari 2015: Ronde Tafel Tweede Kamer
over de Wetenschapsvisie – Commissie OCW

29 januari 2015: Algemeen Overleg Tweede
Kamer over de Wetenschapsvisie – Commissie
OCW

10 maart 2015: Symposium Open Access &
Open Science – TU Eindhoven.

11-12 mei 2015: ICOA 2015: XIII International
Conference on Open Access - Montreal

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 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: online formulier.
Afmelden: openaccess@vsnu.nl.
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