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Please see the English version of this newsletter on our website 

NIEUWS 

Onderhandelingen: Elsevier stagneert, 

Springer zet stappen 
 

Koen Becking (Tilburg University) en Gerard Meijer 

(Radboud Universiteit Nijmegen) onderhandelen 

momenteel met de uitgevers Elsevier, Springer 

(Science en Business Media)  

en Wiley over abonnementsgelden voor 

wetenschappelijke tijdschriften.  

 

Verschillende uitgevers stellen zich terughoudend op 

bij deze Big-Deal onderhandelingen, omdat bij een 

transitie naar open access het verdienmodel voor de 

uitgevers ingrijpend wijzigt. 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:  

Elsevier: onderhandeling hervat 

Na de vastgelopen onderhandelingen begin 

november heeft Elsevier een nieuw voorstel naar het 

VSNU-onderhandelingsteam gestuurd. Daar wordt nu 

inhoudelijk naar gekeken en er wordt een afspraak 

gemaakt tussen de onderhandelingsteams om weer 

in gesprek te gaan. Het huidige contract met Elsevier 

is met één jaar verlengd, waardoor er gedurende de 

onderhandelingen niets verandert voor de 

wetenschappers.  

 

Springer: akkoord bereikt 

Met Springer is een principe-akkoord bereikt voor 

2015 en 2016. In plaats van betalen voor 

abonnementen, wordt nu betaald voor open access 

publicatie van artikelen in nagenoeg alle Springer 

tijdschriften (1.500 titels). Het betreft alle artikelen 

van corresponderende auteurs van instellingen die 

nu de overeenkomst aangaan met Springer. 

Onderzoekers hoeven niet per APC te betalen voor 

deze tijdschriften. Alle tijdschriften die voorheen in 

het portfolio zaten blijven nu ook beschikbaar voor 

Nederlandse wetenschappers, met dezelfde 

gebruiksrechten als voordien. Deze overeenkomst 

betekent een minimale kostenstijging, waarmee een 

win-win voor de Nederlandse wetenschap is bereikt, 

aangezien er niet meer voor individuele APC’s hoeft 

te worden betaald voor de betreffende 1.500 

tijdschriften. 

 

Wiley, Sage en Oxford University Press  

De onderhandelingen met deze uitgevers zijn 

onlangs gestart en bevinden zich nog niet in de fase 

van een contractvoorstel dat tegemoet komt aan de 

onderhandelingsinzet van de VSNU. Tijdens de 

onderhandelingen blijven de tijdschriften van deze 

uitgevers net zo toegankelijk als in 2014. 

‘Mijn ambitie is dat in 5 jaar 60% en in 10 

jaar 100% van alle Nederlandse 

wetenschappelijke publicaties open access 

is.  

Het is belangrijk dat uitgeverijen inzien dat 

open access de toekomst is van 

wetenschappelijke publicaties.  

Kennis die gedeeld wordt, is van belang 

voor het innovatievermogen van Nederland. 

Het kan de dokter helpen om van de laatste 

medische onderzoeken op de hoogte te zijn 

en het is handig voor de leraar bij nieuwe 

ontdekkingen in de pedagogiek’. 

 
Staatssecretaris Sander Dekker 

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. 

 

Open access in de media  
 
Begin december heeft het tijdschrift Nature 
bekend gemaakt dat abonnees artikelen mogen 
doorsturen aan mensen zonder abonnement. 
Hoewel Nature-artikelen zo nog niet echt vrij 
toegankelijk zijn, is dit wel een stap naar open 
access. 

De Bill & Melinda Gates Foundation eist dat al 
het onderzoek dat met financiële middelen van 
deze foundation tot stand komt vanaf 1 januari 
2015 open access gepubliceerd wordt.  

Op de podiumsite van KNAW over wetenschaps-
visie is een online discussie gaande over open 
access. 
 
Bekend met Twitter? Volg en discussieer mee 
over #openaccess 

Europees Commissaris Günther H. Oettinger 
(digitale economy en samenleving) heeft onlangs 
in een speech het belang van open access 
benadrukt: ‘to allow true innovation you need 
open access: sharing knowledge and reaping the 
benefits of big data’. 
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http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/Open%20access%20newsletter%20121614.pdf
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ACHTERGRONDINFORMATIE 
 

Veelgestelde vragen open access 

Factsheet open access 

 

Nieuwsberichten: 

Uitgeverij Springer en universiteiten zetten 

beslissende stap richting open access  

(20-11-2014) 

Onderhandelingen tussen Elsevier en 

universiteiten vastgelopen (04-11-2014)  

 

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  

Voor aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u 

mailen naar openaccess@vsnu.nl. 

http://www.vsnu.nl/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/Veelgestelde%20vragen%20open%20access.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/21_Factsheet_OpenAccess.pdf
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http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/174-onderhandelingen-tussen-elsevier-en-universiteiten-vastgelopen.html
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