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UKB en Springer tekenen open access intentieverklaring
UKB, het Samenwerkingsverband van de Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke
Bibliotheek, en uitgeverij Springer hebben een intentieverklaring ondertekend om
gezamenlijk het publiceren via open access nader te onderzoeken. Wereldwijd is dit
de eerste keer dat een grote wetenschappelijke uitgever en een consortium van
wetenschappelijke bibliotheken tot een intentieverklaring komen waarin open access
centraal staat.
UKB is een groot voorstander van het open access-publicatiemodel omdat UKB van
mening is dat open access het hergebruik van wetenschappelijke informatie bevordert.
Na betaling van een publicatie-vergoeding heeft immers de hele wereld vrije toegang
tot de gepubliceerde elektronische informatie.
Springer heeft het Springer Open Choice-programma ontwikkeld om tegemoet te
komen aan de behoefte om via open access te publiceren, en daarbij te laten zien dat
ook in een open access-model uitgeverijen belangrijke toegevoegde waarde hebben
voor wetenschappelijke informatie.
De markt reageert tot nu toe terughoudend op het publiceren via open access.
Enerzijds zijn er twijfels over de haalbaarheid van het business model, en anderzijds
hebben open access tijdschriften nog onvoldoende tijd gekregen om zich
wetenschappelijk te bewijzen.
De intentieverklaring van UKB en Springer is dan ook bedoeld om:
a) auteurs ervaring op te laten doen met het publiceren via open access zonder
bestaande tijdschriften de rug te hoeven keren;
b) open access media meer ruimte te bieden om zich te bewijzen;
c) ervaring op te doen
 met de economische haalbaarheid van het business model waarbij vergoeding
aan de uitgever in principe vooraf geschiedt (pay-to-publish) in plaats van
achteraf (licentie op toegang);
 met de inpassing van dit model binnen het wetenschappelijke publicatieproces
en de gevolgen voor alle belanghebbenden.
De bijdragen van de auteurs zullen dezelfde peer review ondergaan als gebruikelijk is
voor de Springertijdschriften, maar door open access beschikbaarstelling kunnen zij
een bredere verspreiding krijgen in de wetenschappelijke wereld. Hierdoor zou ook de
impact factor van de publicaties positief kunnen worden beïnvloed.

De intentieverklaring bestaat uit vier elementen:
a) de toezegging door Springer om, als onderdeel van de lopende
licentieovereenkomst, alle publicaties van ‘corresponding authors’ van UKBinstellingen in het jaar 2007 in Springer Open Choice te publiceren;
b) de afspraak dat de betreffende publicaties tegelijkertijd via open access kunnen
worden gepubliceerd in de institutional repositories van de instellingen (DARE);
c) het voornemen van UKB en Springer om in de loop van 2007 te komen tot een
meerjarenovereenkomst voor publicatie via open access;
d) het voornemen van UKB en Springer om de proef met alle belanghebbenden te
evalueren en de uitkomsten actief uit te dragen.
Over UKB
UKB is het Samenwerkingsverband van Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.
UKB werd in 1976 opgericht om samenwerking tussen de leden te bevorderen en de
infrastructuur voor wetenschappelijke informatie op een hoger plan te brengen.
Over Springer
Springer (www.springer.com) is de op één na grootste uitgever van tijdschriften op het gebied
van ‘science, technology, and medicine’ (STM) en de grootste uitgever van STM-boeken.
Springer maakt onderdeel uit van Springer Science+Business Media, een van de grootste
leveranciers van wetenschappelijke en specialistische literatuur in de wereld. De groep
publiceert jaarlijks meer dan 1.700 tijdschriften en meer dan 5.500 nieuwe boeken, naast de
grootste STM e-boekencollectie ter wereld. Springer heeft vestigingen in meer dan 20 landen in
Europa, de Verenigde Staten, en Azië, en meer dan 5.000 werknemers.
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