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NIEUWS 

 

Ook Europa kiest voor open access 

 

Koen Becking (Tilburg University), Gerard Meijer 

(Radboud Universiteit Nijmegen), Jaap Winter (Vrije 

Universiteit Amsterdam) en de directeuren van de 

Nederlandse universiteitsbibliotheken onderhandelen 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.  

  

ACS en VSNU gaan voor 100% open access 

De uitgeverij American Chemical Society’s Publication 

Division (ACS) en de Nederlandse universiteiten, 

verenigd in de VSNU, hebben een akkoord bereikt over 

open access. Vanaf 2017 worden alle nieuwe artikelen 

die een auteur, verbonden aan een Nederlandse 

universiteit of deelnemende onderzoeksinstelling, indient, 

zonder extra kosten voor de auteur open access 

gepubliceerd. 

“Het is voor het eerst dat een Amerikaanse uitgeverij 

overgaat op 100% open access met Nederlandse 

universiteiten”, aldus Gerard Meijer, 

hoofdonderhandelaar namens de VSNU. “Uitgeverij ACS 

is zowel kwalitatief als kwantitatief een reus op het 

gebied van chemie. Op hun beurt zijn Nederlandse 

universiteiten vooraanstaande spelers in de chemische 

wetenschappen. Met dit akkoord bestendigen wij en ACS 

onze relatie door een internationale voortrekkersrol te 

vervullen op het gebied van duurzaam open access”. 

Meer informatie over de deal vindt u hier. 

  

Europese wetenschapsministers: vanaf 2020 100% 

open access 

Vanaf 2020 moeten alle wetenschappelijke artikelen 

open access gepubliceerd worden. Daartoe hebben de 

wetenschapsministers van de EU besloten tijdens de 

Europese Raad, die eind mei plaatsvond onder het 

voorzitterschap van Nederland. Open access is een 

speerpunt tijdens het Nederlands voorzitterschap dat aan 

het einde van deze maand overgedragen wordt aan 

Slowakije. Ook door de VSNU zijn de conclusies met 

enthousiasme ontvangen. “Dit is een mooi moment. De 

ministers zeggen niet alleen dat open access er moet 

komen, maar ook dat er geen reden is om het nog langer 

uit te stellen”, aluds Gerard Meijer, hoofdonderhandelaar 

met de uitgeverijen namens de VSNU. Om het proces te 

 

Onenigheid tussen LERU en STM 

over open access plannen EU 

 

De International Association for Scientific, 

Technical and Medical Publishers (STM), 

de overkoepelende organisatie van 

wetenschappelijke uitgeverijen  plaatste 

een dag na het bekend worden van het 

akkoord van Europese ministers een 

kritische reactie op hun website. Volgens 

STM zitten er veel haken en ogen aan het 

voornemen om vanaf 2020 100% open 

access mogelijk te maken. Zo is er 

volgens STM onduidelijkheid over het 

systeem (groen of goud), is de deadline 

(2020) te strak en is het akkoord niet 

afdwingbaar. 

Deze kritiek kwam te staan op een 

scherpe reactie vanuit de League of 

European Research Universities (LERU). 

De STM reactie werd “2,5 pagina’s onzin” 

genoemd. 

Hierop reageerde STM weer met een 

uitgebreider bericht waarin ze hun positie 

ten opzichte van het akkoord verder 

toelichtten. 

  

 

Quote  

  

“Een systeem waar vooral uitgevers via 

dure tijdschriften verdienen aan met 

publieke middelen gefinancierd onderzoek 

is onhoudbaar. De Nederlandse 

universiteiten hebben laten zien wat een 

standvastig en gezamenlijk pleidooi voor 

verandering van het systeem kan 

opleveren. Onder dwang van de 

universiteiten hebben de uitgevers het 

afgelopen jaar een historische stap gezet 

richting werkelijk open access". 

  

Prof. dr. Bert van der Zwaan, rector 

magnificus van de Universiteit Utrecht 
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versnellen geven medewerkers van de VSNU, die 

betrokken zijn bij de onderhandelingen, momenteel 

presentaties in Europa om kennis te delen met 

onderhandelingsteams in andere landen, zodat 100% 

open access zo snel mogelijk tot stand komt.  

  

Internationale ontwikkelingen 

Naar aanleiding van de ‘Cancer Moonshot’ waarover 

president Obama in zijn meest recente State of the Union 

sprak heeft zijn vice-president Joe Biden deze maand een 

open access database gelanceerd, die het delen van 

genomische en klinische gegevens tussen onderzoekers 

bevordert, zodat kanker effectiever bestreden kan 

worden. "Dit is goed nieuws in de strijd tegen kanker”, 

aldus Biden. “Met de lancering van deze database, heeft 

iedereen vrij toegang tot ruwe data van 12.000 patiënten 

– en meer volgt. Doordat meer onderzoekers snel en 

direct toegang hebben tot deze gegevens, kunnen 

patronen sneller ontdekt worden en hierdoor wordt de 

ontwikkeling van levensreddende behandelingen voor 

patiënten versneld". 

  
  

 

 

Wetenschapper, doe mee! 

 

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. Prof. Levi, prof. Meijer en 

prof. Valkenburg gingen u voor. 

 

#openaccess 

 

 
 

 

E-zine over open access 

 

In het E-zine wordt beschreven hoe 

Nederland zijn positie als gidsland naar 

open access heeft bemachtigd en wat er 

uniek is aan de Nederlandse aanpak. Het 

E-zine is ook in het Engels beschikbaar.  

 

 

     

 
   

 

OPEN ACCESS AGENDA 

 
Van de Pasteur4OA conferentie plaats die vorige 
maand in Amsterdam plaatsvond is een video-
impressie gemaakt. 

 

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. 
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Relevante evenementen: 
 
14-16 juni 2016: WissKom 2016 – Jülich, 
Duitsland 
 
3-7 september 2016: 45th General Assembly 

of Beth – Helsinki, Finland 
 
21-22 september 2016: Open Access 
Scholarly Publishers Association – Arlington, 
Verenigde Staten 
 
28-30 september 2016: D14R 2016 – Krakau, 
Polen 
 
 

MEER INFORMATIE  

 Veel gestelde vragen open access 
  

 Factsheet open access 

 
  

 

 

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. 
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