
Nieuws: Single Annie Lennox telt niet mee voor Mega Charts-

lijsten 

 

De nieuwe single van Annie Lennox, Pavement Cracks, wordt voor 

€1,15 alleen als download verkocht. Het nummer zal niet in de 

winkel te koop zijn. Dat meldt platenmaatschappij BMG in een 

persbericht. Volgens BMG wordt hiermee ‘het startschot gegeven 

voor een nieuw tijdperk waarin door platenmaatschappijen wordt 

ingespeeld op de veranderende behoefte van de consument’. 

 

Om de verkoop van downloads een officieel karakter te geven 

heeft BMG, naar eigen zeggen ‘in samenwerking met Stichting 

Mega Charts (…) een betrouwbaar en controleerbaar systeem 

opgezet om zodoende de verkochte downloads te kunnen verwerken 

in de hitlijsten’. Navraag bij Ron Betist, directeur van Mega 

Charts BV, leert echter dat hierover ‘alleen gesproken is’. 

“Er is absoluut geen systeem ontwikkeld, dat is onzin. Wij 

zijn benaderd door BMG omdat ze de nieuwe single van Annie 

Lennox alleen als download wilden aanbieden. Ik vond dat een 

goed idee, maar heb gezegd dat ik het wel moest voorleggen aan 

de stuurgroep van Mega Charts. Je moet natuurlijk niet zomaar 

een beslissing nemen en die volgend jaar weer veranderen. Er 

moet structurele regelgeving komen. Over een nieuwe 

technologie moet met zijn allen een goede beslissing genomen 

worden. Iedereen moet weten welke regels er zijn. Ik wil heel 

graag downloads meetellen in de charts en een hitlijst 

publiceren die alleen op downloads is gebaseerd, zoals ik al 

eerder heb gezegd. Rob (Schouw, BMG’s managing-director 

Benelux, red.) zou overleg voeren met vier collega’s om te 

kijken of de download als test kon gelden om te kijken wat er 

zou gebeuren. Tot op heden heb ik daar niets van vernomen en 

telt de single dus niet mee voor onze hitlijsten. Ik vind het 

een kwalijke zaak dat ik niet van tevoren ben geïnformeerd 

terwijl in het persbericht wel de naam van Mega Charts – op 

verkeerde wijze – wordt gebruikt. Dit is absoluut geen 

correcte manier van handelen.” 

 

De single Pavement Cracks, afkomstig van het op 10 juni te 

verschijnen album Bare, is verkrijgbaar via 

www.freerecordshop.nl, www.vanleest.nl en www.fame.nl en zal 

(als er voldoende downloads verkocht worden) wel zichtbaar 

zijn in de Pepsi Chart, de hitlijst op basis van verkopen bij 

Free Record Shop. 

 

Overigens meldt BMG dat het nummer Je Moet Je Bek Houwe van 

Gotcha! & De Moordgasten op dezelfde manier verkrijgbaar is en 

ook voor €1,15 te koop is. 
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