NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2008
DE STAND BIJ DE VERKOOP
De verkoop komt nog steeds niet goed op gang. De geboden prijzen zijn te laag om de kap- en
transportkosten uit de plantage te dekken en een bedrag over te laten voor de investeerders. Wij
blijven zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden. Voor een stukje hebben wij die gevonden in de
verkoop als brandhout. Robinia heeft een hoge calorische waarde en is daarvoor uitstekend geschikt.
De prijs die men kan maken is vrijwel gelijk aan die bij verkoop voor andere doeleinden.
DE VOORWAARDEN VAN HET CONTRACT
Onze investeerders hebben recht op de opbrengst van het hout op stam. Dit betekent dat de koper
van het hout de kap- en transportkosten uit de plantage moet betalen. Wij vonden niemand bereid op
deze voorwaarden te kopen. Om onze investeerders te helpen hebben wij toen besloten om bij wijze
van voorschot deze kosten voor onze rekening te nemen en zelf te kappen en te transporteren.
Daaraan werkte een team van 5 mensen. De kosten daarvan zijn echter inmiddels opgelopen tot meer
dan zl 100.000. Dat is veel en daarom hebben wij het team onlangs teruggebracht tot 2 mensen. Wat
langzamer dan voorheen gaat het werk wel gewoon door.
DE AUTORITEIT FINANCIELE MARKTEN (AFM)
Een paar jaar geleden zijn de houtfondsen onder het toezicht van deze instelling komen te vallen. Het
moederbedrijf in Polen, Robiplant Sp.z.o.o, moest als aanbieder van het product een vergunning
aanvragen. Dat heeft zij niet gedaan en wel om twee redenen. In de eerste plaats wil de AFM van de
groenfondsen af en maakt zij het vrijwel onmogelijk de vergunning te verkrijgen. In de tweede plaats
legt de AFM zulke hoge heffingen op voor het toezicht dat dit voor Robiplant niet is op te brengen.
Wie geen vergunning heeft, mag niet meer verkopen. Dat hebben wij dan ook niet meer gedaan. Maar
zonder vergunning mag Robiplant de plantages ook niet meer beheren. Zij moet het beheer
overdragen aan een bedrijf dat wel een vergunning heeft. Die zijn er vrijwel niet en die er zijn willen
niet omdat zij niet gespecialiseerd zijn in Robinia. Bovendien zouden de kosten prohibitief zijn. In deze
situatie eist de AFM dan dat de plantages worden geliquideerd en dat met de investeerders wordt
afgerekend. Robiplant heeft de AFM er schriftelijk op gewezen dat dit voor de investeerders
rampzalige gevolgen zou hebben. Heel veel bomen zijn te dun, hoewel normaal gegroeid, om na
aftrek van de kap- en transportkosten positieve opbrengsten op te leveren. Het is eenvoudig nog te
vroeg voor de kap. Dat ligt iets anders met de bomen van de aanplant van zo rond het jaar 2000.
Robiplant heeft de AFM verzocht voor een eventuele totale kap schriftelijk opdracht te geven. Zij
draagt dan de verantwoordelijkheid voor het nadeel dat de investeerders zullen lijden. Wij houden u
op de hoogte.
CONTACT MET DE PRF
Voor de laatste stand van zaken verwijzen wij u naar onze website. Mocht u desondanks nog vragen
hebben, dan kunt u ons altijd bellen of emailen. Dit laatste geniet de voorkeur, aangezien er niet altijd
voldoende kantoorpersoneel aanwezig is. Wij zullen altijd proberen u zo snel mogelijk te antwoorden.
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