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Opmars onlineverkoop ook op boekenmarkt

In 2017 daalde de verkoop van papieren boeken in Vlaanderen met 3% in afzet en 1,5% in
omzet t.o.v. 2016. Dit heeft vooral te maken met het ontbreken van een paar echte
bestsellers. Het genre non-fictie informatief groeit, non-fictie vrije tijd is de sterkste daler.
In bijna alle verkoopkanalen daalt de verkoop. De boekenverkoop via internet stijgt
daarentegen fors, met 13%. Ook op de boekenmarkt zet de opmars van de onlineverkoop
zich dus voort.
Daling in de verkoop
In 2017 werden in Vlaanderen 14 miljoen boeken verkocht, dat is ongeveer 0,4 miljoen
minder dan vorig jaar. De omzet daalde van 188,3 miljoen naar 185,6 miljoen. De daling doet
zich voor in zo goed als alle genres. Alleen in het genre non-fictie informatief stellen we een
stijging met 7% vast.
Marktkanalen
Het sterkst groeiende kanaal in de verkoop van papieren boeken zijn de internetwinkels. Hun
omzet steeg in 2017 met 13% en hun marktaandeel stijgt van 17,3 % naar 19.9%. Alle andere
kanalen kenden een daling.
De onlinemarkt beslaat nu meer dan 16% van de totale afzet. Eén papieren boek op zes wordt
in Vlaanderen dus online verkocht. De evolutie van de kleinhandel naar e-commerce wordt,
net zoals in alle branches, elke maand duidelijker.
Vlaamse globale boeken top 10 over alle genres heen:
• Nooit meer diëten - Sandra Bekkari (Borgerhoff&Lamberigts)
• Nooit meer diëten 3 - Sandra Bekkari (Borgerhoff&Lamberigts)
• Oorsprong - Dan Brown (Luitingh-Sijthoff/VBK)
• De Kiekeboes Nepwerk - Merho/Du Caju/ Vanspauwen (Standaard Uitgeverij)
• Nooit meer diëten 2 - Sandra Bekkari (Borgerhoff&Lamberigts)
• Puur Pascale 2 - Pascale Naessens (Lannoo)
• De Kiekeboes 149 Zo zie je maar - Merho/Du Caju/ Vanspauwen
• De Buurtpolitie De roze olifant - Nix (Standaard Uitgeverij)
• In het water - Paula Hawkins (A.W. Bruna Uitgevers/ Standaard Uitgeverij)
• Het meisje in de trein - Paula Hawkins (A.W. Bruna Uitgevers/ Standaard Uitgeverij)

Bestverkochte boeken per genre
• Kinderboek: De waanzinnige boomhut - Griffiths en Denton (Lannoo)
• Strips: De Kiekeboes Nepwerk - Merho (Standaard Uitgeverij)
• Fictie exclusief strips: Oorsprong - Dan Brown (Luitingh Sijthoff)
• Non-fictie vrije tijd: Nooit meer diëten - Bekkari (Borgerhoff&Lamberigts)
• Non-fictie informatief/professioneel: Mazzel tov - Margot Vanderstraeten (Atlas
Contact/VBK)
Kanttekeningen van Alexis Dragonetti, gedelegeerd bestuurder van Boek.be
1. 89% van de kassaverkoop wordt vandaag in deze cijfers in kaart gebracht. Een aantal
stabiele verkoopkanalen voor bestsellers zijn minder goed gedekt in dit overzicht.
Denken we hierbij aan de betere perswinkels en stripspeciaalzaken. Hierdoor wordt
de daling in de verkoop dus licht uitvergroot.
2. De boekenmarkt evolueert. Een deel van de boekenverkoop gaat van fysieke boeken
over naar digitale boeken. Deze compenserende omzet is niet in de cijfers
opgenomen. Een duidelijk beeld krijgen van deze fluctuatie is niet eenvoudig, deze
analyse is een prioriteit voor de nabije toekomst. De gemiddelde kostprijs van een
digitaal boek - en dus de omzet die er in globo aan verbonden is - ligt meestal lager
dan die van het fysieke exemplaar. Maar er is wel degelijk sprake van een verkocht
boek. Volume en omzet inzake digitale boeken moeten dus met enige fijnheid
worden geanalyseerd.
3. De cijfers tonen een duidelijke verschuiving naar e-commerce. Online winkels van
fysieke boeken vormen een snelgroeiend verdelingskanaal. De grootste speler,
Bol.com, is in Nederland gevestigd. Daardoor wordt een deel van de verkoop, met
name bij Vlaamse importeurs, boekhoudkundig niet in Vlaanderen maar in Nederland
geregistreerd. Deze verkoopcijfers zijn wel opgenomen in de omzet die in deze studie
wordt weergegeven maar zij komen dus niet overeen met de boekhoudkundige
realiteit.
4. De implementatie van de Gereglementeerde Boekenprijs (GBP) in Vlaanderen op 1
juli 2017 verliep moeilijk op praktisch en technisch vlak. Verder leven wij sinds 1
januari 2018 in een land waar de facto twee wetgevingen bestaan rond
Boekenprijzen. Er is immers een verschillende GBP actief in Nederlandstalig en
Franstalig België. De complexe inloop rond deze wetgeving(en) werkt op dit ogenblik
vermoedelijk commercieel remmend voor een groot deel van de markt. Meer
diepgaande analyse in de nabije toekomst zal hier duidelijkheid over moeten geven.
Het kenniscentrum van Boek.be en GfK maken van de analyse van alle voornoemde punten
een prioriteit in 2018 om de kassaverkoop van fysieke en digitale boeken zo goed mogelijk in
kaart brengen en de relevantie van de cijfers verder te optimaliseren.

Cijfers & info
De GfK-cijfers vertegenwoordigen 89% van de totale boekenverkoop in Vlaanderen: de ketenboekhandels, het
overgrote deel van de zelfstandige boekhandels, de grootwarenhuizen en ontspanningswinkels zijn inbegrepen.
Facturatieverkopen worden niet geregistreerd in het bestek van het onderzoek door GFK.
In de bijlage vindt u volgende gedetailleerde cijfers:
• Omzet (waarde) en afzet (stuks) van de totale verkoop van het afgelopen jaar
• De evolutie en verdeling volgens genre
• De top 20 lijsten, zowel globaal als opgesplitst in genre (nl. literaire fictie en non-fictie, kinderboeken,
non-fictie vrije tijd, kookboeken, strips en non-fictie informatief)

GfK Belgium maakt onderdeel uit van de beursgenoteerde GfK Group. Wereldwijd behoort GfK tot de top 5 van
marktonderzoekbureaus. In verschillende branches en sectoren meten zij tot op productniveau de
verkoopresultaten bij de retailers. In samenwerking met Boek.be brengt GfK sinds 2008 de Vlaamse
boekenmarkt in kaart.
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