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De boekenevolutie van 2019 en outlook voor 2020 
 
 
 
Evoluties 2019-2020 
 
De trend die zich in 2018 al aankondigde zien wij in 2019 en 2020 bevestigd. 
Er hebben zich heel wat verschuivingen voorgedaan in de uitgeverswereld: bijvoorbeeld 
Standaard Uitgeverij en Ballon Media die de krachten gaan bundelen, het ontstaan van een 
samenwerking tussen Mythras Books en Agora, de opkomst van kleinere uitgeverijen en 
printing on demand.  
 
In de bestsellerlijsten van 2019 waren er iets meer toptitels dan in 2018, maar we merken 
nog steeds dat er meer eversellers dan bestsellers zijn, d.w.z. dat een klein aantal titels 
een lange tijd de hoogste posities in de lijsten aanvoert. Ook is de invloed van de media op 
deze bestsellerlijsten erg groot. We denken maar aan de invloed die De Wereld Draait Door 
in Nederland heeft op de boekenverkoop. De Vlaamse en Nederlandse boekenmarkt loopt 
vaak sterk uiteen betreffende auteurs (bekende Nederlanders vs bekende Vlamingen), 
genres, thema’s (zoals onder andere de christelijk geïnspireerde boeken) 
Het aantal boeken dat een rating kreeg steeg algemeen met 3.5% voor Vlaanderen en 2% 

voor Nederland ten opzichte van 2018. Deze stijging doet zich voornamelijk voor bij AAA, 

AA, A ratings.  

We zien een groter aantal non-fictieboeken, ook in de bestsellerlijsten: kook- en 

dieetboeken doen het nog steeds goed, maar ook boeken rond lifestyle, gezondheid en 

zelfontplooiing zitten in de lift. Verder zien we nog boeken rond mens & maatschappij, 

politiek en geschiedenis in grote mate opduiken. Voor fictie zien we weinig of geen 

veranderingen ten opzichte van de vorige jaren.  

 

 

 

Periodiciteit 

In 2019 verscheen ongeveer 35% van de jaarlijkse titels in de periode september-

november. In 2018 lag dat cijfer voor die periode 1 à 2% lager, maar zagen we een hoger 

percentage boeken verschijnen in de periode februari, maart & april. Voor 2019 

constateren we voor die maanden opnieuw een dalende trend. Voor België zien we een 

piek voor oktober ten opzichte van Nederland: dat heeft duidelijk te maken met de 

boekenbeurs in Antwerpen (November) en het feit dat de boeken op dat moment in de 

boekhandel aanwezig moet zijn (zie grafiek periodiciteit) 
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Uitgaveplanning per maand voor 2020 
 
Hieronder tonen wij voor 2020 een tijdslijn voor uw uitgavebudget (apart voor België en Nederland): 
 
België 

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 

5% 8% 9% 8% 9% 9% 5% 6% 11% 14% 11% 5% 

 
 
Nederland 

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 

6% 8% 9% 9% 9% 9% 5% 6% 10% 13% 11% 5% 
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Aantallen boekenpiramide 2020 

 

 

Boekenpiramide Vlaanderen 
2020           

  

Volwassenen 
Fictie 

Volwassenen 
Non-Fictie 

Jeugd 
Fictie 

Jeugd 
Non-
Fictie   

AAA 263 18 12 0 293 

AA 183 83 245 35 546 

A 427 385 590 130 1532 

B 240 1020 316 148 1724 

C 230 1414 76 25 1745 

 Totaal                1343               2920        1239          338 5840 
 

 

Boekenpiramide Nederland 
2020           

  

Volwassenen 
Fictie 

Volwassenen 
Non-Fictie 

Jeugd 
Fictie 

Jeugd 
Non-
Fictie   

AAA 170 8 15 0 193 

AA 315 66 203 20 604 

A 502 425 495 125 1547 

B 195 1080 356 145 1776 

C 110 1390 86 36 1622 

 Totaal               1292               2969        1155          326 5742 

      
      

 

Het verschil in aantallen voor AAA en AA volwassen fictie tussen België en Nederland is te 

verklaren doordat een groot aantal christelijk geïnspireerde boeken en auteurs specifiek 

voor Nederland een hogere rating krijgen. In Vlaanderen zijn deze boeken en auteurs niet 

bekend. Aan de andere kant worden voor België aan Vlaamse auteurs en debuten vaak 

hogere ratings gegeven dan in Nederland.   
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Bestsellerlijsten 

We werpen ook een kleine blik  op de bestsellerlijsten. We namen de titels die in de GFK 

lijsten verschenen over een periode van 52 weken even onder de loep. 

 

GFK 

De GFK is een wekelijkse top 100 bestsellerlijst voor Vlaanderen. Over 52 weken kunnen 

we 757 titels onderscheiden, waarvan er 218 al verschenen waren voor 2019. Deze titels 

laten we hier buiten beschouwing. Van de boeken van 2019 vinden we dus 539 titels terug 

in de GFK lijsten. Hiervan zijn bijna 20% strips. Als we de boeken bekijken kunnen we deze 

cijfers eruit halen: het gaat in 85% van de gevallen om nieuwe, nooit eerder verschenen 

uitgaven, de andere 15% zijn heruitgegeven boeken. Ongeveer 44% van deze boeken zijn 

fictieboeken, 42% non-fictie, 11% jeugd fictie en bijna 3% jeugd non-fictie.  

In de fictieboeken onderscheiden we als grootste blokken: romans (literair, romantisch, 

populair,…) met 58% en spannende boeken (thrillers, detectives,…) met 41%. Verder 

vinden we nog een heel klein aantal fantasy boeken. 

Lifestyle, gezondheid en zelfontplooiing zijn de meest populaire onderwerpen in non-fictie. 

Ze staan in voor ongeveer 23%. Kook- en dieetboeken zijn ook nog steeds goed 

vertegenwoordigd met 21%. Mens & maatschappelijke boeken staan voor 19%, op de voet 

gevolgd door historische en politieke  uitgaven met 15%. Verder nog in minder mate: 

economie, religie & filosofie, muziek en sport. 

Bij Jeugd fictie zien we een goeie verdeling tussen de verschillende leeftijdgsroepen. Wat 

betreft Young Adult zien we dat deze titels wat achter lopen ten opzichte van de andere 

jeudgboeken. 

Bij de jeugd non-fictie waren 7 van de 12 titels non-books: titels die niet geschikt zijn voor 

uitleen in de bib (stickerboeken, agenda’s, kalenders, …).  
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Gemiddelde pricing 

 

We lijsten voor u nog even de gemiddelde boekenprijzen op inclusief BTW.   

We merken op dat de verkoopprijzen ten opzichte van 2018 licht gestegen zijn. 

Hieronder kan u de verdeling per type en per rating vinden. Samen met de uitgaveplanning 

(zie hierboven) kan deze tabel gebruikt worden om uw jaarlijks budget te verdelen. Deze 

kan ook afgezet worden tegenover de boekenpiramide. 

 

 

Gemiddelde boekenprijs 2019 BTW incl. VF VNF JF JNF Gemiddelde per rating 

AAA 20,76 22,68 18,16 NVT 20,53 

AA  20,07 22,29 15,39 17,63 18,84 

A 20,41 22,37 15,34 16,66 18,69 

B 19,76 21,78 14,42 15,69 17,91 

C 18,95 22,09 14,80 17,93 18,44 

Gemiddelde per type 19,99 22,24 15,62 16,97   

 

 

 

Prijsverschil met 2018 VF VNF JF JNF Gemiddelde per rating 

AAA 3,28% 3,09% 8,91% NVT 5,09% 

AA  1,62% 1,23% 0,82% 0,00% 0,92% 

A 1,97% 2,90% 2,44% 7,38% 3,67% 

B 5,05% 0,39% 1,19% 4,74% 2,84% 

C 2,29% 0,41% 4,60% 16,13% 5,86% 

Gemiddelde per type 2,84% 1,60% 3,59% 7,06%   

 


