
Deze infographic is samengesteld op basis van geregistreerde Nederlandstalige titels bij CB en de bewegingen hiervan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gedrukte boeken, POD (print on demand)-uitgaven en e-books enerzijds, en via een 
uitgeverij uitgegeven titels en self-published titels (in eigen beheer of middels een faciliterende organisatie) anderzijds. A- en O-boeken zijn algemene boeken, S- en W-boeken zijn studie- en wetenschappelijke boeken.

1. Bij CB nieuw geregistreerde ISBN’s, 2016 is deels geëxtrapoleerd. 2. Bij CB bekende beschikbare titels (verschenen, herdruk en aangekondigd). 3. Op basis van beschikbare titels. 4. Leverbare titels op basis van NSTC. Werken kunnen één of 
mmeerdere uitvoeringen (titels) bevatten. 5. Op basis van aanwezigheid van cover en beschrijving in het systeem, bij leverbare titels. 

mei 2016
Deze infographic is samengesteld op basis van data van CB. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd zonder toestemming van CB.

CB hee in Nederland en België een centrale positie in de distributie van fysieke en digitale boeken. CB verzorgt voor uitgevers de 
distributie en facturatie van fysieke en digitale boeken naar alle boekverkopers.

Retailers zijn webwinkels en ecosystemen die e-books
verkopen, en Bibliotheek.nl die e-books verhuurt.
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