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Koninklijke Brill gematigd positief 
 
Bij wijze van tussentijdse verklaring maakt Koninklijke Brill NV het volgende bekend. 
 
In vervolg op het halfjaarbericht spreekt Brill haar vertrouwen uit in een tevredenstellend resultaat over het 
huidige boekjaar. Zoals verwacht nam de omzetstijging in het derde kwartaal enigszins af, maar als de verkoop in 
het zo zwaarwegende laatste kwartaal in de pas kan blijven bij die in de voorgaande jaren, mag worden uitgegaan 
van groei van omzet en resultaat (gecorrigeerd voor de bijzondere opbrengst uit verkoop van activa begin 2012).  
 
De kosten ontwikkelen zich naar verwachting. De onderneming blijft investeren in initiatieven ter stimulering 
van autonome groei. Die zijn gericht op productontwikkeling en verhoogde verkoopinspanningen, met name in 
Azië. Ook werden nieuwe vertaalcontracten voor grote naslagwerken afgesloten, die vanaf komend jaar zullen 
bijdragen aan de omzet. 
 
De acquisities die in 2012 en 2013 zijn gerealiseerd, zijn intussen zonder problemen geïntegreerd. Verwacht wordt 
dat alle omzet die in 2012 werd verkocht, tegen het eind van het jaar vervangen zal zijn door geacquireerde 
activiteiten die passen bij het profiel van Brill. 
 
De marge bij boeken staat onder enige druk, omdat nu ruim 80% van alle uitgaven via Printing on Demand wordt 
vervaardigd. De kostprijs is bij deze productiewijze iets hoger dan bij het traditionele drukken en binden. De 
voordelen van deze aanpak zullen pas op termijn duidelijk zichtbaar worden, wanneer een deel van de vaste 
kosten rond opslag en distributie zal beginnen te verdwijnen en ook het kapitaalsbeslag van voorraden zal 
afnemen. 
 
De investeringen in betere elektronische uitgeefplatformen en daaraan gerelateerde software blijven onder 
controle. Zij ondersteunen de infrastructuur die nodig is voor een geleidelijke overgang naar digitaal uitgeven. Dit 
jaar verwacht Brill de grens van 50% elektronische omzet te naderen of zelfs te doorbreken. Op dit moment 
worden nog enkele verbeteringen aan het boeken- en tijdschriftenplatform gerealiseerd en voor het eind van het 
jaar zullen alle primaire bronnencollecties naar een nieuw platform zijn overgezet.  
 
In bestelling is een op maat gesneden zoekmachine die het mogelijk zal maken uit alle soorten content op de 
verschillende platformen materiaal bijeen te brengen. Volgend jaar zal daardoor een begin gemaakt kunnen 
worden met het bijeenbrengen van thematische collecties in zogenaamde domeinen. Verwacht wordt dat dit type 
product een rol zal kunnen spelen in de zich ontwikkelende markt van elektronische leeromgevingen (MOOCS) 
en gespecialiseerde netwerken van onderzoekers (communities). 
 
Binnenkort zullen de Engelstalige gebruikersschermen van het platform voor naslagwerken ook in het Duits en 
Frans worden aangeboden. 
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Brill volgt met grote interesse het debat over Open Access en heeft inmiddels alle boekenreeksen en tijdschriften 
opengesteld voor de mogelijkheid van door de auteur (of onderzoeksfonds) betaalde elektronische distributie. In 
de alfamarkten waarin Brill opereert is de invloed van Open Access tot op heden zeer beperkt, maar de 
onderneming wil voorbereid zijn op belangrijke ontwikkelingen waarvan het tempo niet altijd goed te 
voorspellen is. 
 
Gesteund door de sterke balans, goede financieringsmogelijkheden, een zeer gemotiveerde en kundige staf, en 
een grote mate van gunning, is Brill gematigd optimistisch over de mogelijkheden van verdere groei. 
 
 
Leiden, 6 november 2013, drs. H.A. Pabbruwe, Directeur 
pabbruwe@brill.com  

 
 

 
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 bijna 200 tijdschriften en 
circa 600 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. 
 
www.brill.com 
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