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aantijgingen entertainment retail group 

Mast reageert
Entertainment Retail Group, waarin Movie MAX- en Videoland-ondernemers verenigd zijn, heeft een roerige 
tijd achter de rug. Nog los van de marktsituatie, rommelde het ook binnen de organisatie. De kou is nu 
grotendeels uit de lucht, zegt ceo Co Mast.
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‘Winkeliers verwachten wonderen van ons, 
maar die kunnen wij - en ook anderen - 

niet verrichten ’

aantijgingen entertainment retail group 

nue sharing. toch zal de rentalomzet ook de komen-
de jaren blijven zakken. Daarom breidt een 
verstandige ondernemer zijn business uit met ande-
re productgroepen, zoals snoep, ijs, een DHL-balie of 
Western Union-punt. Niet zozeer vanwege de om-
zet, maar om traffic te genereren. en hoe logisch het 
ook lijkt om dvd’s, blu-rays of games te gaan verko-
pen, slechts 35% van onze winkeliers doet dat. De 
rest is in mijn optiek niet goed genoeg met zijn toe-
komst bezig. retail vergt bredere kennis, maar ook 
een andere instelling. De marge bij verkoop be-
draagt slechts 20 à 25%, dus er zijn hogere omzet-
ten nodig om de van rental afkalvende opbrengst 
goed te maken.”

Klacht 4: ERG zou vooral afspraken maken die 
voor haarzelf gunstig zijn…
“Dat is natuurlijk nonsens. Het moet een win-winsi-
tuatie zijn tussen de drie partijen. Als onze onder-
nemers geld verdienen, doen wij dat ook en de 
leverancier ook. We hebben dus een gemeenschap-
pelijk doel. maar door onder meer piraterij, legale 
video-on-demand (UpC en Ziggo) en enorme pro-
ductafprijzingen bij andere verkooppunten, staan 
de omzetten onder druk. Winkeliers verwachten 
wonderen van ons, maar die kunnen wij - en ook 
anderen - niet verrichten. Niettemin zal rental blij-
ven, maar niet als hoofdactiviteit. Over een paar jaar 
zal verhuur nog slechts 30 of 40% van het totaal 
zijn.”

Klacht 5: Er zou binnen de organisatie sprake zijn 
van fraude, maar de aanpak daarvan zou gebrek-
kig zijn…
“Daar ben ik het niet mee eens. misschien vijf pro-
cent van de ondernemers verpest het voor de rest 
door bijvoorbeeld films ‘gratis’ te verhuren, of een 
ander product aan te slaan, zodat ze geen afdracht 
hoeven betalen. Daarom is nu besloten dat voor elke 
verhuring betaald moet worden en is een minimale 
afdracht vastgesteld. Als winkeliers daarover gaan 

klagen weet je direct wat voor vlees je in de kuip 
hebt, want de gestelde minima zijn reëel.”

Klopt het dat die beschuldigingen met name door 
Videoland-ondernemers worden geuit?
“Zo’n 70% van de klachten komt uit die hoek ja. Daar 
hebben ook de meeste veranderingen plaatsgevon-
den de afgelopen jaren: de organisatie is verkocht 
en verplaatst, en op rentalgebied vinden ze dat de 
service verminderd is tegen gelijkblijvende kosten. 
Daar staat tegenover dat we fors geïnvesteerd heb-
ben in koopproductgroepen, uitbreiding van het 
aantal leveringen, automatisering, enzovoort, ten 
behoeve van de retail.”

Zou je durven zeggen dat de problemen nu vol-
ledig achter de rug zijn?
“Nee, niet helemaal. De omzet is nog steeds dalende, 
maar niets is makkelijker dan verwijzen naar je orga-
nisatie. We hebben nu een aantal verbeteringen 
voorgesteld aan de franchisevereniging en de mees-
te ondernemers hebben daar positief op 
gereageerd.”

Wat zijn dat concreet voor verbeterpunten?
“Wat revenue sharing betreft hebben we heel open 
het cijfermateriaal besproken en we hebben het ge-
had over de aanpak van fraude. We slaan twee vlie-
gen in één klap door voortaan ook de gemiddelde 
verhuurprijs mee te nemen in de deal. Ondernemers 
die onder de gemiddelde prijs verhuren, moeten een 
minimumprijs betalen. Die bedraagt, afhankelijk van 
de leverancier, tussen de €0,80 en €1,20. Daarnaast 
zullen we voortaan sneller (maandelijks, Ws) ingrij-
pen als wij omzetstijgingen en -dalingen constate-
ren. Datzelfde doen we door de maandelijkse 
voorschotbetalingen van ondernemers in weekbe-
dragen op te knippen en daarin ook de seizoensin-
vloeden te laten meewegen. Op die manieren willen 
we de liquiditeitsdruk bij winkeliers verlichten.”

Video on demand wordt steeds belangrijker, maar 
wat schieten de winkeliers daarmee op?
“Die krijgen een flink gedeelte van de omzet van elke 
digitaal aangeschafte film binnen hun postcodege-
bied. In zes winkels loopt nu een proef met onze 
solocoo-settop-boxen. Daarvan zijn nog maar enke-
le tientallen verkocht, maar de proef wordt in sep-
tember met 30 winkels uitgebreid. Klanten die de 
afgelopen jaren maar weinig aan verhuur hebben 
besteed, gaan we via databasemarketing uitnodigen 
voor een soort ‘tupperware party’s’, waar we de wer-
king van vod gaan uitleggen. Dat moet de nodige 
nieuwe klanten opleveren. Ik zou in de toekomst ook 
bijvoorbeeld philips’ net-tv’s willen gaan verkopen, 
en de kastjes van andere aanbieders, zoals UpC. Ik zie 

liever dat een consu-
ment dat bij ons doet 
dan bij een con-
current.”

Hoeveel van de 
huidige 500 winkels 
bestaan over vijf jaar 
nog?
“Ik denk 300 à 350. Dat 

zijn de betere ondernemers en we streven ernaar 
met hen de huidige omzet op peil te houden en ver-
der te laten groeien. Daartoe introduceren we nieu-
we producten, zoals tan4You-kaarten. Die worden in 
de winkel opgewaardeerd en kunnen online worden 
besteed aan entertainmentproducten en sportwed-
denschappen. In samenwerking met Western Union 
gaan we geldtransacties in onze filialen mogelijk ma-
ken. Daar willen mensen goed voor betalen. Ook zul-
len we de automatisering aanpassen. Dit najaar 
starten we bijvoorbeeld met vmi. Daardoor moet de 
omloopsnelheid omhoog en de liquiditeitsproble-
men omlaag. Dat alles zal druk bij de winkeliers weg-
nemen.” ◼

D e beschuldigingen aan het adres van het 
erG-hoofdkantoor, die entertainment busi-
ness anoniem bereikten via ‘een veront-

ruste ondernemer’ zijn niet mals. Co mast ontkent 
het bestaan van de aantijgingen niet, maar wil hierop 
wel via het vakblad reageren.

Klacht 1: Het hoofdkantoor zou slecht commu-
niceren over de voortgang van gesprekken over 
nieuwe fee share-deals met de industrie…
Co mast: “Wij zijn verantwoordelijk voor de inkoop, 
maar niet voor het doorspreken van de inkoopdeals 
met de winkeliers. Wel moeten wij de ‘herinveste-
ring’ (het inkooppercentage van de omzet, Ws) be-
waken. Die moet maximaal 30 à 35% bedragen. Dat 
is ook in ons eigen belang, want als die marge on-
deruit gaat, gaat de ondernemer kapot. De omzet 
van de ondernemers hebben wij echter niet in de 
hand. De ondernemers zijn de afgelopen jaren de 
helft van hun omzet kwijtgeraakt en die zal de ko-
mende jaren blijven afkalven. Wat doe je dan als on-
dernemer? Je probeert te beknibbelen op de 
kosten: je personeel en, omdat de marge redelijk 
vaststaat, de prijzen van je leverancier.”

Klacht 2: Door de gemaakte afspraken met de 
industrie zouden die prijzen explosief gestegen 
zijn…
“Dat is absoluut niet het geval. Net zoals onze on-
dernemers willen onze leveranciers meer zekerhe-
den. er zijn verschillende contractvormen binnen 
het fee share-model, waarbij voor blu-ray soms ho-
gere bedragen gelden. sommige leveranciers vra-
gen een afdracht per verhuring en willen een hoger 
bedrag per verhuurd schijfje. Andere leveranciers, 
die hun producten voorheen tegen 0 euro bij ons 
afzetten, vragen nu een garantiebedrag van bijvoor-
beeld 6 euro per titel. Dat bedrag loopt de winkelier 
in door de titel x-aantal keren te verhuren. Voor onze 
ondernemers een hoger risico dan voorheen dus. Ik 
vind dat nergens op slaan, want revenue sharing is 
gebaseerd op het delen 
van de risico’s. en hoe 
meer omzet, des te hoger 
de afdracht. De kans be-
staat nu dat er lagere aan-
tallen worden 
afgenomen, met ave-
rechtse gevolgen. Wij 
zouden zo’n contract ook 
kunnen opzeggen, maar 
zijn ervan overtuigd dat revenue sharing zelfs onder 
deze voorwaarde kansen biedt op een hogere om-
zet. Ik heb soms het idee dat een aantal leveranciers 
van het fee share-model af wil. Dat vinden ze maar 
een heel gedoe. en wij kunnen natuurlijk niet anders 
dan de nieuwe afspraken aan de ondernemers 
doorberekenen.”

Klacht 3: Terwijl die juist een lagere prijs willen, of 
meer service voor hetzelfde bedrag…
“Op zich een realistische vraag, maar eigenlijk willen 
ze gewoon hun vroegere omzet terug. Dat is echter 
niet zo makkelijk in de huidige markt. Wij kunnen 
slechts het gereedschap aanbieden, en dat is reve-
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