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Laatste kwartaal zal opnieuw bepalend zijn voor jaarresultaten 
Koninklijke Brill 
 
Bij wijze van tussentijdse verklaring maakt Koninklijke Brill NV het volgende bekend 
 
In vervolg op het halfjaarbericht kan Brill enige groei melden over het derde kwartaal. Daarmee loopt de onderneming voor 
op de resultaten in de eerste drie kwartalen van 2013. Opnieuw zal de omzet in het laatste kwartaal bepalend zijn voor de 
vraag of sprake zal zijn van groei van omzet en resultaat over het hele jaar. De productie van tijdschriften en nieuwe titels is 
op orde en de ontwikkeling van de marge laat enige verbetering zien, maar onzeker is of het hoge peil van bestellingen van 
voorgaande jaren in de laatste maanden van het jaar geëvenaard kan worden. 
 
Eind september werd een van Brill’s grootste afnemers, Swets & Zeitlinger, plotseling failliet verklaard en moest een 
voorziening worden genomen op een naar verhouding gelukkig gering aantal openstaande posten.  
 
De ontwikkeling en integratie van het eerder dit jaar overgenomen Editions Rodopi zijn tevreden stellend. Rodopi zal nog dit 
jaar bijdragen aan de winst per aandeel. Door een lagere productie van nieuwe titels komt de omzet van het eveneens recent 
overgenomen Hes & De Graaf vertraagd op gang.  
 
Brill’s Open Access beleid wordt door de markt als evenwichtig beschouwd. Recent zijn nog vier nieuwe breed georiënteerde 
Open Access tijdschriften gelanceerd en zijn de eerste twee Open Access boeken in de serie Radboud Studies in Humanities 
uitgegeven. 
 
In het derde kwartaal is een speciaal voor woordenboeken ontwikkeld digitaal platform in gebruik genomen. Brill zal in 2015 
daarop een omvangrijk klassiek Grieks en een klassiek Chinees woordenboek publiceren. Beide woordenboeken zullen ook 
in druk verschijnen. 
 
Met de ondernemingsraad is overeenstemming bereikt over de invoering van een nieuwe pensioenregeling (CDC) die de 
huidige verzekerde regeling zal vervangen. Daarmee worden de werkgeverspremies voor de onderneming voorspelbaar en 
beheersbaar. Opnieuw is het de bedoeling eventuele balansverplichtingen uit te sluiten. 
 
Leiden, 13 november 2014, drs. H.A. Pabbruwe, Directeur 
pabbruwe@brill.com - ++31 (0)6 20421134 

 

Profiel 
Brill is een beursgenoteerde (Euronext Amsterdam NV), sterk internationaal georiënteerde, wetenschappelijke uitgeverij die sinds 1683 in 
Leiden is gevestigd. De uitgeefportefeuille omvat ruim 20 vakgebieden, onder andere: Midden-Oosten en Islam Studies, Azië Studies, 
Oudheid Studies, Geschiedenis en Internationale Betrekkingen, Theologie en Religiewetenschap, Taalwetenschap, en Internationaal Recht. 
De overwegend Engelstalige publicaties bestaan grotendeels uit boeken(series), encyclopedieën, tijdschriften, databases, en primaire 
bronnencollecties. Brill publiceert jaarlijks 200 tijdschriften en circa 800 nieuwe boektitels en naslagwerken, beschikbaar in zowel druk als 
elektronische vorm. De voornaamste afzetmarkten van Brill, dat kantoren in Leiden en Boston heeft, zijn Europa, de Verenigde Staten en 
Azië. De afnemers bestaan in meerderheid uit wetenschappelijke instituten en bibliotheken.  
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