
www.muziek-en-beeld.nl februari 2003   21

De sluiting wordt in een persbericht toegeschre-
ven aan ‘strategische heroriëntaties’. Algemeen
directeur Johan Wouters zegt hierover in een
toelichting: “De audio- en videomarkt heeft
recent nogal wat wijzigingen ondergaan: verre-
gaande digitalisering van product en product-
stromen, (internationale) samenwerkingsver-
banden, concentratie van afnemers en
veranderde afzetkanalen. Dit alles heeft de druk
op de markt verhoogd en de internationale

hoofdkantoren van onze eigenaars doen beslui-
ten dat logistiek geen kernactiviteit is. Toen
BMG bekendmaakte haar distributie vanuit het
Franse Atton te zullen gaan doen, zouden Uni-
versal en Warner het BMG-aandeel hebben
moeten overnemen, maar dit zou hun commit-
ment nóg groter gemaakt hebben. Daarom is
besloten de distributieactiviteiten vanuit RSB te
beëindigen.” Door de sluiting komen de 110 per-
soneelsleden van RSB zonder werk te zitten. Het
bedrijf zou op 28 juni haar 25-jarig bestaan vie-

ren. Hoewel Wouters aangeeft dat hij in oktober
2002 nog alle vertrouwen had in het voortbe-
staan van RSB (er werden derde partijen aange-
trokken en er waren zelfs verhuisplannen),
komt de sluiting voor hem niet helemaal als een
verrassing. “Al toen ik deze functie drie jaar
geleden overnam van Nico van Biemen,was hier
sprake van. Wij hebben er de afgelopen jaren
dan ook alles aan gedaan om dit te voorkomen:
nieuwe eigenaar(s) gezocht, een management
buy-out, enzovoort. De maatschappijen hebben
daar binnen hun lokale competentie overigens
volop aan meegewerkt. Maar gezien de marktsi-
tuatie wilde niemand een langetermijn-commit-
ment aangaan. Ik wil hier daarom graag bena-
drukken dat de eigenaren noch het personeel
iets te verwijten valt. Hoewel ik vrees dat hier-
door zowel voor industrie als retail een onwen-
selijke situatie ontstaat, vermoed ik dat dit deels
zal worden opgevangen door een toenemende
rol van groothandels, andere afzetkanalen die
centraal kunnen worden beleverd en digitale
distributie.”

Efficiencyvoordelen
Commercieel manager Ilja Volkers bevestigt
namens BMG dat die maatschappij de distribu-
tie naar Frankrijk verhuist. “In principe worden
onze producten vanaf medio maart vanuit het
centrale Bertelsmann-dc in Atton verstuurd. Die
beslissing is al enkele jaren geleden genomen en
aan RSB gemeld. De overgang brengt enorme
efficiencyvoordelen met zich mee. Zo kan er in
Atton bijvoorbeeld gestickerd en geseald wor-
den, wat we in Nederland allemaal door derden
moesten laten doen. Ook krijgen we nu de
beschikking over een moderner distributieaf-
handeling, kunnen orders, backorder-overzich-
ten en verzendprocessen gevolgd worden, zijn
we in staat de retourenafhandeling voor onze
klanten te verzorgen en kan er meer tailor made
gewerkt worden. Uniek aan het dc in Atton is
ook, dat elk land er zijn eigen fysieke voorraad
heeft. Dat houdt in dat als een product snel weg-
loopt, wij uit de voorraad van een ander land
kunnen putten. Hierdoor zullen hardlopers

minder snel uit voorraad zijn. De order entry
komt in handen van FFG Bertelsmann in Venlo.
Dat verzorgt de hele afhandeling, dus ook bij-
voorbeeld credit control en klantenservice. Wij
overwegen daar ook de topitems op voorraad te
leggen, zodat we die zeker kunnen leveren.”

Beste jaar ooit
Wim Dercksen, salesdirector Universal Music,
zegt in een reactie dat Universal min of meer
gedwongen was tot deze stap. “BMG stelde als
eerste haar eigendomsdeel ter beschikking,
waarna Warner Music volgde. Het was voor ons
niet mogelijk als enige aandeelhouder over te
blijven en we hebben dus moeten besluiten er
ook uit te stappen. Ik vind dat vooral triest voor
het personeel, waarmee we zeer prettig en naar
tevredenheid hebben samengewerkt. Het is
extra wrang, omdat RSB in 2002 haar beste jaar
ooit gedraaid heeft. Zowel voor de distributie als
de orderacceptatie onderzoeken wij momenteel
alle opties, intern en extern, om dit te kunnen
opvangen.” Een van die mogelijkheden is de cd-
fabriek in Hannover, die de cd’s perst en uitle-
vert aan de Universal-vestigingen in bijna alle
Europese landen. In Duitsland en Oostenrijk
wordt zelfs op retailniveau aangeleverd. De hui-
dige ontwikkelingen op het gebied van afzetka-
nalen en andere distributievormen staan vol-
gens Dercksen los van de nu ontstane situatie.
“Fysieke distributie blijft nog jaren!”
De salesmanager van Warner Music, Wim du
Pon, wilde vóór het verstrijken van de redactie-
deadline geen commentaar geven.

Vijfde wiel aan de wagen
De NVGD tenslotte meldt bij monde van voor-
zitter Martin de Wilde dat het zich aan het bera-
den is wat het aan deze situatie zou kunnen
doen,maar wil niet op mogelijke modellen voor-
uitlopen. “De bestuursleden zullen hierover
allereerst onderling overleggen en daarna met
een standpunt naar buiten komen.” De moge-
lijke gevolgen voor de winkeliers zijn evident:
meer dozen, pakbonnen, besteladressen, langere
levertijden… De Wilde wil dan ook wel kwijt het
stoppen van RSB ‘slecht voor de Nederlandse en
Belgische markt’ te vinden. “Ik snap de econo-
mische redenen hiervoor, maar de Benelux lijkt
een beetje het vijfde wiel aan de wagen te wor-
den. Blijkbaar heeft onze markt niet meer de
prioriteit.”

Achtergronden

RSB beëindigt distributieactiviteiten

“Niemand wilde een lange-
termijn-commitment aangaan”

Record Service Benelux vof (RSB) in Breda zal haar distributieactiviteiten
uiterlijk 31 augustus 2003 beëindigen. Die beslissing is genomen door de
gezamenlijke eigenaren: Universal Music BV, Warner Music Benelux BV en
Bertelsmann Music Group Nederland BV. 

Door Werner Schlosser

Wim Dercksen: “Het is extra wrang, omdat RSB in

2002 haar beste jaar ooit gedraaid heeft.”
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