
Nieuws: “Dit heeft absoluut consequenties voor onze relatie 

met Free” 

 

De Nederlandse muziekindustrie neemt de counterfeitzaak bij 

Free Record Shop hoog op. Deze week werd bekend dat eind 

januari in verschillende filialen van de keten namaak-cd’s 

zijn aangetroffen van het album Piece By Piece van Katie 

Melua. BREIN-directeur Tim Kuik wil hangende het onderzoek 

niet op de zaak ingaan, maar geeft aan dat het ‘een groot 

onderzoek’ betreft. “Het siert Free dat zij ons zelf met deze 

zaak benaderd hebben en Free heeft ons alle medewerking 

toegezegd. Dat heeft tot een aantal concrete ‘leads’ geleid, 

die wij nu aan het volgen zijn.” 

 

Muziek en Beeld heeft uit diverse bronnen vernomen dat in deze 

kwestie meerdere titels betrokken zijn, waaronder ook 

Nederlandse. In zijn functie van voorzitter NVPI Audio zegt 

Theo Roos (president/ceo Universal Music Nederland): “De zaak 

van de illegale Katie Melua-cd’s blijkt om veel meer titels te 

gaan dan gedacht. Zoals bekend is alles nu in handen van 

BREIN. We zitten met erg veel vragen. Natuurlijk willen we 

weten om hoeveel titels het gaat en welke aantallen daarvan 

zijn gekocht en tegen welke prijs. Ook willen we weten hoeveel 

stuks daarvan de winkels zijn uitgegaan. We zijn benieuwd of 

het alleen om Free Record Shop gaat of ook om andere formules 

onder dezelfde holding, of bij Free Record Shops in het 

buitenland. En misschien liggen die producten ook nog wel bij 

andere retailers. In elk geval nemen we de zaak zeer hoog op. 

We vragen ons in alle redelijkheid af hoe het kan dat dit 

alleen bij een inkoper lager in de organisatie bekend was. 

Natuurlijk denk je dan nog eens over de gezamenlijke campagnes 

die wellicht rond de betrokken producten gevoerd zijn. Hier 

wordt de markt niet beter van. Je investeert gezamenlijk in 

marketing en moet er vervolgens achterkomen dat jij daar toch 

op een mindere manier van profiteert dan je retailpartner. Dan 

komen vragen op als ‘hoe slecht gaat het nu werkelijk met de 

markt’ en ‘welke druk zal dit nu weer zetten op de relaties 

tussen handel- en industriepartners’.” 

 

Maarten Steinkamp, president continental Europe SONY BMG, 

geeft aan ‘geschokt’ te zijn. “Ik las dat Free zegt ‘woedend’ 

te zijn, maar ze moeten de zaken niet omdraaien. Zij moeten 

zich schamen en wij zijn woedend. Op basis van de uitkomsten 

van het onderzoek zullen we bepalen hoe woedend we zijn, maar 

dit heeft absoluut consequenties voor onze relatie met Free. 

De keten zou over een langere periode een breed assortiment 

van meerdere titels voor zeer lage prijzen hebben ingekocht. 

Dat is dan dus geen incident, maar een structureel verhaal. 

Daarmee bewijst Free Record Shop de Nederlandse 

muziekindustrie geen dienst. De maand januari vertoonde een 

min van bijna 20% ten opzichte van 2005. Ik vind het dan ook 



een schande dat een marktleidende partij ondanks afspraken met 

de industrie willens en wetens buiten de deur koopt, waaronder 

een hele batterij illegaal product. De fabriek waar dat 

materiaal vandaan komt, staat bekend als een malafide partij, 

dus BREIN onderneemt momenteel, in samenwerking met de EOD en 

de FIOD, zeer gericht actie.” 

 

Johan van Hees, algemeen directeur Free Record Shop, geeft aan 

lopende het onderzoek geen nadere informatie en reacties te 

zullen geven. Ook NVGD-directeur Theo van Sloten onthoudt zich 

op dit moment van commentaar over mogelijke consequenties van 

deze kwestie voor het lidmaatschap van de keten van haar 

belangenvereniging. 


