
Nieuws: MD Leo van Schaick reageert op leveringsproblemen PIAS 

 

Sinds 2 januari jongstleden distribueert PIAS haar producten 

vanuit een nieuw magazijn in het Belgische Ternat. Ook de 

fysieke distributie voor Roadrunner Arcade Music, edel, V2, 

Epitaph en Culture Records wordt vanuit het nieuwe, 4500m2 

grote warehouse verzorgd. Dit warehouse maakt gebruik van het 

nieuwe computersysteem van PIAS, dat Leo van Schaick, 

managing-director PIAS Benelux, in een eerder interview met 

Muziek en Beeld omschreef als “super de luxe.” Het is de 

bedoeling vanuit deze constructie meer distributiedeals te 

sluiten. “We streven er daarbij naar uit te groeien tot een 

kleine RSB”, aldus Van Schaick eind vorig jaar. Hij gaf toen 

al aan veel vertrouwen te hebben in de nieuwe opzet, “al 

zullen we onderweg nog wel wat tegenkomen.” 

 

Zoals voorspeld heeft het magazijn in Ternat begin dit jaar 

inderdaad met aanloopproblemen te kampen gehad, waardoor 

stagnaties in het uitleveren optraden. Alhoewel er 

verbeteringen waar te nemen zijn, hecht Van Schaick eraan te 

melden: “De deelname van edel in RAM, per begin 2000, bracht 

met zich mee dat PIAS de fysieke distributie van RAM zou gaan 

uitvoeren. Doordat de deal van Arcade met DOCdata Nieuwegein 

per 31 december 2000 afliep (DOCdata Nieuwegein is nu 

gesloten) waren we verplicht per 1 januari 2001 te starten. 

Aangezien de verhuizing van het magazijn en een nieuw 

computersysteem, waar sinds een jaar aan gewerkt werd, 

daarvoor noodzakelijk was, hebben we, gedwongen door de 

omstandigheden, beide grote operaties tegelijkertijd en eerder 

dan gepland uitgevoerd. Tel daarbij de integratie van de RAM-

catalogus op en problemen zijn onontkoombaar. In het verleden 

zijn er bij diverse concurrerende bedrijven gelijksoortige 

problemen geweest. Daardoor zijn er in januari vertragingen in 

de uitlevering opgetreden. Gedurende de maand februari zullen 

we weer op het oude niveau komen, en vanaf maart zullen 

service, snelheid en kwaliteit voor zowel onze labels als de 

retail beter zijn dan ooit tevoren. Op dit ogenblik wordt er 

door teams van RAM en PIAS keihard (samen)gewerkt om snel tot 

het gewenste niveau te komen.” 

https://www.wernerbros.biz/werk/interview-leo-van-schaick-pias-wil-kleine-rsb-worden-muziek-en-beeld/

