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AANGESPANNEN PROCES
Zoals wij eerder meldden hebben een aantal deelnemers in de plantages een proces aangespannen.
Wij laten ons bijstaan door een advocaat. Er vindt uitwisseling plaats van stukken en standpunten. Er
zit niet veel schot in de zaak. Het proces brengt ons geen vreugde. Het kost ons geld en tijd, die beter
ten behoeve van de plantages besteed hadden kunnen worden. Het is echter onze plicht er zoveel
mogelijk voor te zorgen dat de belangen van de overige deelnemers niet worden geschaad.

DEELNEMERSVERENIGING
Het voorgaande heeft samenhang met het volgende. Wanneer sommigen via de rechter proberen
de plantages leeg te halen, dan verzetten wij ons daar natuurlijk tegen. Maar het zou heel zinvol zijn
als wij daarbij ondersteund zouden worden door de overige deelnemers die immers gedupeerd
dreigen te worden. Dat zou het best kunnen door een deelnemersvereniging. Maar er zijn ook
andere argumenten om tot oprichting van zo een vereniging te komen. Soms bemerken wij dat
sommige deelnemers onvoldoende vertrouwen hebben of wij het contract wel nakomen en zich
soms zelfs afvragen of alles wel eerlijk toegaat. Dat stoort ons erg. Daarom vragen wij u bij deze of u
geïnteresseerd bent in de oprichting van een deelnemersvereniging. Het bestuur kan dan namens de
deelnemers het contact met de leiding van de plantage onderhouden, controle uitoefenen en
wellicht suggesties ter verbetering doen.
Uiteraard dient de deelnemersvereniging onafhankelijk zijn van PRF/Robiplant. Daarom willen wij
ons beperken tot het bijeenroepen van de eerste bijeenkomst die wij desgewenst na opening direct
zullen verlaten.
Wij verzoeken u ons mee te delen of u geïnteresseerd bent in deze vereniging. S.v.p. uw interesse
per post naar PRF, Postbus 88, 2820 AB Stolwijk of per mail naar info@robiniafoundation.nl

DE MARKT VOOR ROBINIA PALEN
Binnen de Europese Unie bestaat vrijhandel. Dit betekent dat alle goederen en diensten zonder
enige belemmering in alle deelnemende landen geïmporteerd en geëxporteerd kunnen worden. Dit
betekent in beginsel dat de prijs in alle EU-landen gelijk is. Mocht immers in een land de prijs hoger
of lager worden, dan kan men voordeliger exporteren of importeren naar of uit dit land. Alleen de
transportkosten kunnen de gelijkheid in prijs in alle EU-landen verstoren. Omdat veel robiniahout uit
Midden- en Oost-Europa komt, is het dan ook logisch de palen zo dicht mogelijk bij de plantage te
verkopen. Dat zou in Polen zijn, maar daar is nauwelijks vraag. Onze afnemer zit echter niet ver weg:
bij Berlijn.

