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Amsterdam, 17 juni 2022
Onderwerp: Vernieuwing ESB, agendapunt 6 bij de aankomende ALV
Geachte leden van de KVS,
Bij de ALV van vorig jaar heeft Jasper Lukkezen, hoofdredacteur van ESB en KVS-bestuurslid,
een vernieuwingsplan van ons huisblad ESB gepresenteerd. ESB wordt een vrij toegankelijke
website (‘open access’) met artikelen over de Nederlandse economie en economisch beleid.
Daarnaast blijft er een betaalde papieren editie van ESB bestaan voor wie dat wil. Het vrij
toegankelijk maken van alle ESB-artikelen past uitstekend bij de belangrijkste doelstelling van
onze vereniging: het bevorderen van economische kennis.
Deze stap heeft logischerwijs forse consequenties voor het bekostigingsmodel van ESB. Omdat
de artikelen voor iedereen gratis online beschikbaar komen, vervalt de noodzaak voor
individuen en organisaties van een betaald abonnement voor digitale toegang, wat op dit
moment verreweg de belangrijkste inkomstenbron is van ESB.
ESB is daarom het afgelopen jaar op zoek gegaan naar begunstigers die het nieuwe open access
model zouden kunnen financieren. Het is het afgelopen jaar gelukt om langjarige financiële
toezeggingen te krijgen van universiteiten, Rijksoverheid, De Nederlandsche Bank, AFM,
banken, en andere instellingen op sociaaleconomisch gebied. Het ziet er naar uit dat binnen
enkele weken de financiering voor de komende 5 jaar rond is en dat het nieuwe model dit najaar
van start zou kunnen gaan.
In de bijlage vindt u meer informatie over het nieuwe, open access model voor ESB.
Deze vernieuwing heeft ook belangrijke consequenties voor de KVS, die we hieronder schetsen
en waarover we graag met u in gesprek gaan tijdens de aanstaande ALV. Op een aantal punten
vragen we uw akkoord en/of mandaat. Als de vernieuwing doorgang vindt, volgt een extra
ingelaste ALV in het najaar waar we zullen spreken en beslissen over de nadere invulling.
Consequenties voor de KVS van vernieuwing ESB:
1. KVS-lidmaatschap wordt goedkoper. Op dit moment is het KVS-lidmaatschap
gekoppeld aan een ESB-abonnement. De goedkoopste manier om lid te worden van de
KVS is op dit moment een combinatie met een ESB Light abonnement, kosten: 68 euro.
Van deze 68 euro komt 15,75 euro terecht bij de KVS, de rest komt ten goede aan ESB
(na aftrek BTW). Daarnaast zijn er duurdere lidmaatschappen in combinatie met
uitgebreidere ESB-abonnementen. Ook voor deze lidmaatschappen geldt dat er 15,75
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euro bij de KVS terecht komt en de rest ten goede komt aan ESB. In het nieuwe model
wordt het KVS-lidmaatschap losgekoppeld van het ESB-abonnement. Het precieze
KVS-lidmaatschapsbedrag zal onderwerp zijn van de ingelaste ALV in het najaar, maar
kan naar verwachting tussen de 30 en 35 euro liggen. Daarnaast zullen wij in de
ingelaste ALV voorstellen om te komen tot een gratis lidmaatschap voor studenten. Bij
gelijkblijvend ledenaantal betekent dit grosso modo een verdubbeling van de
lidmaatschapsinkomsten. Niet uit te sluiten is dat het ledental wat terugloopt, omdat
sommige leden misschien vooral lid zijn om ESB te lezen. Anderzijds zou het aantal
leden kunnen toenemen, omdat het lidmaatschapstarief halveert. Eventuele extra
inkomsten zullen deels gebruikt worden voor de herziening van de ledenadministratie
(zie volgende punt) en deels voor extra activiteiten. Per saldo krijgen KVS-leden dus
naar verwachting meer waar voor hun geld, omdat de toegang tot ESB (online) gratis
wordt.
2. Herziening ledenadministratie. De ledenadministratie van de KVS wordt op dit
moment gevoerd door de uitgever van ESB, de FD Mediagroep. In het nieuwe model
zullen we de ledenadministratie opnieuw moeten inrichten, ofwel door middel van
nieuwe afspraken met de FD Mediagroep, danwel door uitbesteding aan een ander
bedrijf. Op dit moment zijn offertes opgevraagd bij verschillende bedrijven. Tijdens de
aankomende ALV vragen wij u om een mandaat om de bestaande afspraken met ESB en
FDMG aangaande de verwerking van de ledenadministratie waar nodig te herzien
danwel de ledenadministratie uit te besteden aan een ander bedrijf.
3. Bijdrage van de Stichting Vrienden van de KVS van maximaal 25.000 euro aan
transitie ESB. De transitie naar ‘open access’ brengt forse eenmalige kosten met zich
mee. Zo zal er een aparte administratie moeten worden ingericht voor abonnees op de
papieren versie van ESB, en zijn er kosten verbonden aan de communicatie die daarbij
hoort. Ook moet de IT van ESB ontvlochten worden van de FD Mediagroep. ESB zal
naar verwachting begin juli een verzoek doen aan de Stichting Vrienden van de KVS
om bij te dragen aan een deel van deze transitiekosten. De gevraagde bijdrage zal
maximaal 25.000 euro zijn. Tijdens de aankomende ALV vragen wij uw akkoord voor
een verzoek van het bestuur van de KVS aan de Stichting Vrienden van de KVS om de
transitiefase financieel te steunen.
4. Wijziging van samenwerkingsovereenkomst en merklicentieovereenkomst. Het
nieuwe model brengt met zich mee dat de aandelen ESB B.V. overgaan van de FD
Mediagroep naar een nieuw op te richten Stichting ESB. In de huidige overeenkomst
staat dat de KVS het recht heeft om de overeenkomt per direct op te zeggen bij een
dergelijke overgang van de aandelen. Tijdens de aankomende ALV vragen we uw
akkoord op het voornemen van het KVS-bestuur om geen gebruik te maken van haar
recht om de overeenkomst te ontbinden. In het bestuur van de Stichting ESB zal de KVS
overigens vertegenwoordigd zijn.
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We kijken er naar uit deze plannen met u te bespreken tijdens de aankomende ALV op 30 juni
2022 van 13:00 tot 14:30 uur. U heeft hiervoor recent een uitnodiging en agenda ontvangen.
Deelname kan zowel fysiek in de zaal (Woudestein Campus van de Erasmus Universiteit
Rotterdam, zaal M3-3) als online via Zoom. U dient zich voor de ALV aan te melden door een
email te sturen aan office.kvs@dnb.nl en uw voor- en achternaam en e-mailadres op te geven.
Ook vernemen wij graag van u of u in de zaal aanwezig zult zijn of online deelneemt.
Aansluitend op de ALV vindt op de campus van de Erasmus Universiteit een feestelijke
bijeenkomst plaats met Nobelprijswinnaar Guido Imbens. Ook daarvoor bent u van harte
uitgenodigd. Tijdens het evenement zal Guido Imbens spreken, geïnterviewd, en toegesproken
worden. De voertaal is Engels. Voor KVS-leden zijn er plaatsen gereserveerd. U kunt zich
inschrijven via deze website: https://www.eur.nl/en/ese/events/join-lecture-alumnus-guidoimbens-2022-06-30.

Namens het KVS-bestuur, met vriendelijke groet,

Prof.dr. Robert Dur
Voorzitter KVS

