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BarcodeWijzer voor uitgevers
Aandacht voor de barcode van een boek



Barcodes, ook wel EAN-symbolen genoemd, zijn niet alleen een hulpmiddel bij het afrekenen 
aan de kassa van de boekhandel. In toenemende mate fungeren ze óók als sleutel tot verkoop-
informatie en als startsein voor nieuwe bestellingen. Een succesvolle barcode- scan is van 
groot belang voor alle partijen in de boekenmarkt. En dus vraagt het maken van een goede 
barcode de nodige aandacht. Een goede barcode heeft vooral voldoende contrast en 
voldoende witruimte. De belangrijkste aspecten waarop u moet letten bij het maken van een 
barcode zijn beschreven in deze BarcodeWijzer

Zijn barcodes saai? Integendeel. Hier ziet u 
hoe vormgevers van boeken de richtlijnen 
voor barcodes in acht nemen en 
tegelijkertijd op creatieve wijze de barcode 
gebruiken in hun ontwerp.

      

De afmeting van een barcode is nauwkeurig gespecificeerd. Als
uitgangspunt gelden de afmetingen van het nominale symbool 
(= vergrotingsfactor 100%), zoals in het onderstaande overzicht is 
weergegeven. Let op: deze maten zijn inclusief de leesbare cijfers 
aan de onderzijde en de lichte zone links en rechts van het symbool!

Theoretisch mag u het nominale symbool tot 80% verkleinen en tot 
200% vergroten. Dit worden ook wel de minimale en maximale 
vergrotingsfactor genoemd. Deze vergrotingsfactoren gelden voor 
      alle afmetingen van de barcode. Bij een vergrotingsfactor van  
      110% vermenigvuldigt u dus zowel de breedte, de hoogte van de 
      strepen als de afmetingen van de lichte zones en de leesbare 
      cijfers met 1,1.

      Dit betekent niet dat elke grootte tussen 80% en 200% automatisch
      een goede kwaliteit van het symbool oplevert. De minimale 
      toegestane grootte wordt bepaald door de nauwkeurigheid van de 
      te gebruiken drukmethode. In onderstaande tabel vindt u voor een 
      aantal vergrotingsfactoren de bijbehorende afmetingen van de 
      barcode. 
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Creatieve oplossingen

Voorgeschreven afmetingen

Barcode van een
Nederlandse wijnboer

in Frankrijk

De nominale afmetingen van 
de barcode (100%)

25,93 mm

37,29 mm

Enkele voorbeeldmetingen van het 
GS1-symbool in millimeters
Vergrotingsfactor

EAN-13 symbool
Breedte Hoogte

80% 29,83 20,74
 90% 33,56 23,34
100% 37,29 25,93
110% 41,02 28,52
120% 44,75 31,12
130% 48,48 33,71
140% 52,21 36,30
150% 55,94 38,90
200% 74,58 51,86



Hoogte niet inkorten
De verhouding tussen de breedte en de hoogte van het 
symbool blijft altijd gelijk, ongeacht welke vergrotingsfactor 
wordt toegepast. De hoogte mag niet worden ingekort 
zonder daarbij de breedte aan te passen. Het inkorten van 
het symbool tast de zogenaamde omnidirectionele lees-
baarheid van het symbool aan. Dit betekent dat het symbool niet meer vanuit alle standen, richtingen 
en posities te scannen is. En dit leidt bij bepaalde typen scanners - bijvoorbeeld in de supermarkt - 
tot vertraging aan de kassa.

      Lichte zones
      Zowel links als rechts van het symbool moet altijd een 
      zogenaamde lichte zone worden aangehouden. Deze wordt 
      door de scanner gebruikt om zich in te stellen op de onder-
      grondkleur. Zorg er daarom voor dat er geen kaders of tekst 
      in deze lichte zones vallen. Bij een barcode wordt in de 
      linker lichte zone aan de onderzijde het eerste cijfer van de 
      artikelcode geplaatst. 
      Praktische tip: Druk rechts van het rechter streepje een 
      ‘groter dan’-teken (>). Daarmee waarborgt u de breedte van 
      de rechter lichte zone.

         

U kunt probleemloos barcodes in kleur en kleurencombinaties maken. De enige voorwaarde is dat er voor 
het scannen voldoende contrast is tussen de donkere strepen en de lichte ondergrond van het symbool. 
Dit contrast ontstaat doordat de strepen het licht van de scanner absorberen en de ondergrond het licht 
re�ecteert. 
Met het blote oog is 
het niet mogelijk te 
beoordelen of dit 
contrast voldoende 
aanwezig is. Omdat 
een scanner gebruikt 
maakt van rood licht 
worden kleuren 
namelijk anders waar-
genomen dan met 
het menselijk oog.
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Kleurencombinaties mogelijk

Inkorten van de hoogte  is niet toegestaan

lichte zone lichte zone

3,63 mm 2,31 mmLichte zone indicator
(aanbevolen)

De afmetingen van de lichte zones
van de nominale barcode

Twijfelt u over een kleurencombinatie? 
Neem dan gerust contact opnemen 

met GS1
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De ondergrond
Ook de ondergrond waarop de barcode wordt afgebeeld, is van invloed op de leesbaarheid. Zo zijn 
goud- en zilverkleurige oppervlakken en bepaalde folies met een spiegelend karakter niet geschikt als 
ondergrond. Zij re�ecteren namelijk di�uus licht dat amper het oog van de scanner bereikt.

De plaats van het EAN-symbool op het
boek beïnvloedt de e�ectiviteit waar-
mee het symbool gescand kan worden. 
De plaats is daarom zoveel mogelijk 
gestandaardiseerd. Het symbool dient 
bij voorkeur rechtsonder op de achter-
kant van het boek te worden geplaatst. 
Laat de streepjes bij voorkeur evenwijdig
lopen aan de drukrichting en niet dwars
er op. Voorkom dat het symbool wordt
beschadigd door vouwen, kreuken of
naden en zorg voor een minimale afstand
van 5 mm tot hoeken en randen.

Barcodebestanden digitaal opslaan
Sla barcodes altijd op als EPS vectorbestand. Daarmee voorkomt u dat een goede barcode tijdens het 
ontwerp of later tijdens het productieproces door een ongewenste bewerking vervormd of vervaagt. 

Drukken
Bij het drukken van een barcode moet u rekening houden met de vergrotingsfactor en de drukbeeld-
verbreding. 

Welke vergrotingsfactor?
De vergrotingsfactor wordt bij voorkeur in overleg met de drukker vastgesteld. Bij sommige druk-
technieken kan namelijk niet gegarandeerd worden dat de kwaliteit ook bij de kleinere vergrotings-
factoren (bijvoorbeeld 80%) gewaarborgd blijft. Daarom moeten de eigenschappen van het 
drukproces bekend zijn.
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Plaats barcode op het boek

9  789077 287071

ISBN 978-90 -77287- 07-1

9  789077 287071

ISBN 978-90 -77287- 07-1



Drukbeeldverbreding en lijnbreedtereductie
Voor het drukken is een filmmaster van de barcode noodzakelijk. Een filmmaster bevat een zeer nauwkeu-
rige afbeelding van het symbool op transparant materiaal. Deze wordt opgenomen in de film met het 
ontwerp. Tegenwoordig worden filmmasters vaak digitaal (bijvoorbeeld in een EPS-file) aangeleverd. Bij 
de vervaardiging van de filmmaster of het digitale bestand dient rekening te worden gehouden met de 
nauwkeurigheid van de drukmethode. Als een filmmaster zonder enige aanpassing volgens de specifica-
ties van de barcode wordt gemaakt, dan zullen de streepjes van het gedrukte symbool waarschijnlijk 
breder zijn dan op de originele filmmaster. Dat kan betekenen dat het gedrukte symbool niet goed te 
scannen is. Oorzaken van dit verschijnsel, dat drukbeeldverbreding heet, zijn onder andere de viscositeit
van de inkt en de kwaliteit van het papier. Drukbeeldverbreding kan gecompenseerd worden door op 
de filmmaster de streepjes wat smaller weer te geven. Dit noemen we lijnbreedtereductie. Om de juiste 
lijnbreedtereductie te bepalen, is het van belang dat de gemiddelde drukbeeldverbreding van de 
gebruikte druktechniek bekend is. Dit is het vakgebied van de drukker.

Verpakken en sealen
Ligt de lasnaad van een ingeseald boek over de barcode? Dan bestaat de kans dat de barcode niet 
goed gescand kan worden. Ook kan lucht onder de seal ervoor zorgen dat de barcode niet leesbaar is. 
Houd hier rekening mee bij het verpakken van uw boeken of druk/plak een barcode op de verpakking 
of seal.

Voor het testen van barcodes bestaat speciale verificatie-apparatuur. Deze beoordeelt de kwaliteit van 
uw barcode met de CEN/ANSI-methode. CEN/ANSI-apparatuur kijkt als het ware met het ‘oog’ van de 
scanner en geeft een oordeel over de scanbaarheid van het symbool. Dit oordeel heeft de vorm van 
een indeling tussen F (slecht) en A (goed). De CEN/ANSI- methode is op deze manier een objectieve 
‘taal’ voor de kwaliteit van barcodes.
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Controle van de scanbaarheid

Het principe van de drukbeeldverbreding

Filmmaster Drukbeeldverbreding



Met al uw vragen over de productie en kwaliteit van barcodes kunt u terecht bij de Kwaliteitsservice 
EAN-symbolen van GS1 Nederland: telefoon: 020-511 38 88 (Customer Support).

Testservice
Bij de Kwaliteitsservice EAN-symbolen van GS1 Nederland kunt u ook laten ook testen of uw barcodes 
goed scanbaar zijn.

Handleiding Kwaliteit
Op www.gs1.nl vindt u de Handleiding Kwaliteit. Deze beschrijft in detail hoe u de kwaliteit (scanbaarheid) 
van een barcode kunt bepalen voor, tijdens en na het druk/printproces. De handleiding is vooral bestemd 
op verpakkingsproducenten, vormgevers en drukkers.

GS1 Nederland (voorheen EAN Nederland) speelt een actieve en leidende rol in het bevorderen van de 
toepassing van wereldwijde open standaards voor automatische identi�catie en elektronische 
communicatie ten behoeve van bedrijven, consumenten en overheid. GS1 Nederland is een neutrale 
organisatie zonder winstoogmerk met ruim 6.200 deelnemende bedrijven uit 30 branches. GS1 Nederland 
is aangesloten bij GS1.

Tourniairestraat 3
1065 KK  Amsterdam
Postbus 90445
1006 BK  Amsterdam
Telefoon  - 020 511 38 20

Customerservice - 020 511 38 88 
Fax - 020 511 38 30
www.gs1.nl

© GS1 Nederland
Teksten uit deze brochure mogen zonder voorafgaande toestemming worden overgenomen, mits voor-
zien van bronvermelding. Uitgave april 2008.
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Meer weten?

Over GS1 Nederland


