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DEELNEMERSGROEP
Er hebben zich tot nu toe 10 deelnemers aangemeld voor de groep deelnemers in de plantages
in Polen. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. De bedoeling van de groep is
de krachten te bundelen en informatie in te winnen over de huidige situatie van de plantages
en inzicht te krijgen in de exploitatie. Men wil zich informeren, meedenken over het te voeren
beleid en zich eventueel verdedigen tegen claims op de plantage die hun belangen als
beleggers kunnen schaden. Voor inlichtingen of opgave als deelnemer in de groep kunt u
contact opnemen met:
Mevr. I.Diemel
Velperweg 46
6824 BK Arnhem

PROCESSEN
Eerder is meegedeeld dat ongeveer 70 beleggers een proces hebben aangespannen. Zij willen
kort gezegd hun inleg terug. In deze zaak is door de rechtbank nog niet beslist. Er worden
tussen de partijen stukken uitgewisseld. Naar onze inschatting zal de uitspraak nog wel even
op zich laten wachten Zeker is in ieder geval dat het gevorderde bedrag niet aanwezig is. PRF
en Robiplant beschikken niet over financiële middelen van enige omvang. De indertijd
ingelegde gelden zijn besteed aan aanleg en onderhoud van de plantages.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de PRF indertijd uitsluitend over 2006 een
heffing opgelegd van 70.000 euro. Dit soort heffingen is dodelijk voor vrijwel alle
groenfondsen. Zij moeten jaarlijks worden betaald. Dat is bij ons echter niet het geval. Na
2006 heeft geen heffing meer plaatsgevonden. Dat is ook terecht want PRF is geen
bemiddelaar. Robiplant is door de AFM als aanbieder aangemerkt. Wij hebben indertijd de
AFM hierop gewezen. Men heeft over 2006 echter de aanslag niet gecrediteerd, wel die over
2007. Daarna is niets meer vernomen.
Om voor ons onbegrijpelijke redenen heeft de rechtbank de vordering onlangs in een vonnis
in stand gelaten. Wij hebben de deurwaarder meegedeeld dat voor betaling van deze
vordering, inmiddels opgelopen tot 85.000 euro, geen middelen aanwezig zijn.

WERKZAAMHEDEN IN 2011
In 2011 zal de eindkap plaatsvinden van ongeveer 85 ha plantages die in 2003 zijn aangeplant
en een looptijd hebben van 8 jaar. Van contracten met een looptijd van 22 jaar is bovendien
de tussenkap van een paar ha aan de orde, in totaal dus ongeveer 90 ha. Op deze schaal
hebben wij tot nu toe in de verste verte nog nooit gekapt.
Wij roepen nog even in herinnering hoe wij tot het kappen gekomen zijn, want dit behoort
niet tot onze contractuele verplichtingen. Robiplant is verplicht tot levering van hout op stam,
dus voor de kap. Wij hebben gezocht naar een koper van het hout op stam. Deze bleek niet te
vinden, tenzij tegen betaling van een bedrag waarbij de belegger direct tot bijbetaling zou
moeten overgaan. Dat is natuurlijk de laatste optie. Daarom hebben wij besloten zelf te
kappen en te verkopen, in het belang van de deelnemers en zonder dat wij daartoe verplicht

zijn. De eerste jaren is het hout verkocht als brandhout omdat het voor paalhout nog te dun
was. Pas later zijn de dunningen als paalhout verkocht. Zowel het brandhout als het paalhout
hebben na aftrek van de kap- en verkoopkosten nog geen positieve opbrengst opgeleverd.
Door Robiplant is een kap- en verkooporganisatie opgezet. De daarvoor benodigde bedragen
waren niet binnen het bedrijf aanwezig en zijn van buiten aangetrokken. Het gaat hierbij om
een aanzienlijk bedrag. Zoveel mogelijk productiemiddelen worden gehuurd. Dat brengt wel
exploitatiekosten mee, maar die zijn lager dan een investering ineens.
De gang van zaken in 2011 is nu als volgt. Zodra dit vanwege het weer mogelijk was (er lag
in Polen lange tijd een dikke sneeuwlaag) zijn wij begonnen met de kap van de 90 ha. Dit is
een enorme klus. Regelmatig verkopen wij paalhout maar lang niet in de hoeveelheden die de
kap oplevert. Verkoop van paalhout vindt hoofdzakelijk plaats in het tweede halfjaar.
Over enkele maanden hopen wij met de kap gereed te zijn. Daarna zullen wij ons toeleggen
op de verkoop van het hout. Ook dit is een grote klus. Pas als al het hout verkocht is, is
bekend of er een overschot is van de verkoopopbrengst boven de kap- en verkoopkosten. Dit
eventuele overschot wordt dan aan de beleggers uitgekeerd. Men weet nooit van tevoren hoe
snel men kan verkopen maar naar onze inschatting zal het wel tot het eind van het jaar duren
voor hier iets definitiefs over te zeggen valt.

