
Nieuws: Leveringen rond feestdagen niet in gevaar na omvallen 

Pinnacle 

 

Het feit dat Pinnacle, een van de grootste distributeurs van 

entertainmentproducten in Engeland, surseance van betaling 

heeft aangevraagd, heeft voor de leveringen door Nederlandse 

partners geen gevolgen. Rough Trade Distributie onderhoudt van 

de Nederlandse betrokkenen misschien wel de nauwste banden met 

Pinnacle. Tot de management buy-out bij Pinnacle, begin dit 

jaar, was Rough Trade een volle zus van de Engelse 

distributeur. Managing director Kees van Weijen noemt de 

ontstane situatie ‘ontzettend vervelend nieuws’, maar geeft 

aan dat de gevolgen niet direct merkbaar zullen zijn. 

“Pinnacle vertegenwoordigt ruim 400 labels, maar met de 

belangrijkste daarvan, waaronder Dramatico en Ministry Of 

Sound, doen wij al rechtstreeks zaken.” Van Weijen antwoordt 

ontkennend op de vraag of Rough Trade hetzelfde risico loopt 

als Pinnacle. “Wij versturen de producten van de bij Pinnacle 

aangesloten labels vanuit ons eigen magazijn, dus de komende 

weken kunnen wij gewoon leveren. Onze organisatie bestaat ook 

maar uit 14 mensen (tegenover 350 bij Pinnacle), dus onze 

overhead is veel lager. Bovendien is de Engelse markt pas dit 

jaar ingestort, terwijl het in Nederland al langer minder 

gaat. Wij zijn dus beter voorbereid op tegenslagen.” Er zit 

voor Rough Trade mogelijk zelfs een ‘upside’ aan de 

ontwikkelingen in Engeland: verschillende ‘Pinnacle-labels’ 

hebben volgens Van Weijen inmiddels contact opgenomen om 

directe contacten aan te knopen. 

 

Ook de Britse tak van Play It Again Sam heeft met verhoogde 

interesse van labels te maken, meldt Leo van Schaick, managing 

director PIAS Benelux, tegenover Entertainment Business. “PIAS 

heeft misschien nog het minste last van de situatie bij 

Pinnacle”, zegt hij. “Wij hebben geen directe commerciële 

deals met hen, en hooguit een of twee deals die slechts 

‘shipping & billing’ betreffen.” Als Pinnacle daadwerkelijk 

failliet gaat, zal dat volgens Van Schaick grote gevolgen 

hebben voor het distributie- en retaillandschap in heel 

Europa. Hij noemt twee voorbeelden: winkeliers moeten 

bijvoorbeeld maar aantonen dat er afspraken over retouren 

bestaan, omdat die vooral mondeling worden gemaakt. En zelfs 

bij een faillissement moeten openstaande gelden gewoon betaald 

worden. “Dit is gewoon heel slecht voor de markt.” 

 

Ook De Konkurrent doet niet rechtstreeks zaken met Pinnacle, 

zegt labelmanager Klaas Schippers. Releases op het Rough 

Trade-label betrekt hij bijvoorbeeld rechtstreeks van diens 

eigenaar Beggars Banquet. De releases op eigen labels, 

waarvoor Pinnacle de distributie in Engeland verzorgde, zijn 

een groter probleem. Een deel van de voorraad staat nu immers 

bij de Britse distributeur in de magazijnen. Het gaat volgens 



Schippers echter om ‘niet heel veel product’, dat bovendien in 

consignatie bij Pinnacle is neergezet. “De producten zijn dus 

niet hun eigendom en behoren, als het zover komt, niet tot de 

failliete boedel.” Pinnacle heeft de dag vóór het surseance 

aanvroeg nog uitgeleverd, zegt Schippers, waardoor het voor 

iedereen een grote verrassing was. De labelmanager van De 

Konkurrent zegt dat zijn bedrijf niet met Pinnacle te 

vergelijken is. Ook De Konkurrent belevert zijn afnemers 

vanuit een eigen magazijn. “Wij zijn wel gezond”, claimt hij, 

“maar de markt is ziek.” Toch ziet ook hij kansen. “Bij een 

gelijkblijvend aantal releases en minder distributeurs zou het 

kunnen dat wij het drukker gaan krijgen. Aan de andere kant 

blijven er steeds minder winkels over.” Niettemin heeft De 

Konkurrent er de afgelopen maanden klanten bijgekregen, zegt 

Schippers. 


