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MTCS 
Malaysian Timber Certification Scheme 

 
Het Malaysian Timber Certification Scheme (MTCS) is een certificeringsysteem voor duurzaam 
bosbeheer dat is opgesteld op initiatief van de Maleisische overheid en de 
Malaysian Timber Council. De vraag vanuit Nederland naar duurzaam 
geproduceerd en minimaal legaal hout is één van de redenen geweest voor 
Maleisië een certificeringsysteem voor duurzaam bosbeheer te ontwikkelen. 
Het certificeringssysteem is operationeel sinds 1999. Als richtlijn voor 
certificering worden de Malaysian Criteria and Indicators (MC&I) gehanteerd, 
die gebaseerd zijn op internationale richtlijnen. Sinds 1 juli 2008 wordt het 
systeem beheerd door de Malaysian Timber Certification Council (MTCC). De 
audit en afgifte van certificaten wordt uitgevoerd door onafhankelijke 
certificeerders, die geaccrediteerd zijn door het ´Department of Standards Malaysia´. Het 
certificeringssysteem heeft een controlesysteem voor de handelsketen (Chain of Custody, CoC) dat 
is gebaseerd op het CoC systeem van PEFC. In Maleisië is ruim 4,6 miljoen ha bos MTCS 
gecertificeerd en er zijn 267 CoC certificaathouders die voldoen aan de PEFC-criteria voor de 
handelsketen (peildatum december 2013). Sinds mei 2009 is MTCS geaccepteerd door PEFC, 
waardoor MTCS internationale erkenning heeft verkregen. Hout dat is gecertificeerd volgens de 
aangescherpte voorwaarden

1
 van het MTCS systeem mag worden verkocht met een PEFC 

certificaat. Sinds 2 juni 2014 is MTCS toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse 
overheid en wordt daarmee geaccepteerd als bewijs voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd 
hout. Ook de overheden van Denemarken, Frankrijk, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk 
accepteren MTCS als bewijs voor duurzaam geproduceerd hout. 
 
Nederlands inkoopbeleid 
De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) heeft in oktober 2010 geoordeeld dat MTCS nog niet 
voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout (Dutch Procurement 
Criteria for Timber). In oktober 2011 wees het College van Beroep van Stichting MilieuKeur (SMK) 
het beroep af dat de Malaysian Timber Certification Council (MTCC) had aangetekend tegen het 
oordeel van TPAC. Echter, recent heeft staatssecretaris Mansveld van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu besloten om MTCS tijdelijk te accepteren binnen het inkoopbeleid voor 
duurzaam geproduceerd hout. Hierbij heeft de staatssecretaris wel de voorwaarde gesteld dat MTCS 
verbeteringen aan het systeem moet doorvoeren, zodat het systeem na 2 jaar volledig voldoet aan 
de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout. Wanneer MTCS na 2 jaar niet 
voldoet aan de gestelde eisen, dan vervalt de Nederlandse acceptatie van MTCS. MTCS wordt nu 
tijdelijk geaccepteerd, omdat de staatssecretaris MTCS wil belonen voor de geboekte vooruitgang en 
het feit dat MTCS een voorbeeldrol vervult voor niet-gecertificeerde bosbeheerders in Maleisië en 
voor landen als China, India, Zuid-Korea, Myanmar en Vietnam. Dit besluit stuit op bezwaar van de 
NGO’s WNF, Greenpeace, Milieudefensie en het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken 
(NCIV). Zij stellen onder meer dat er bosomvorming plaatsvindt in MTCS gecertificeerde bossen en 
dat in de gecertificeerde gebieden voortdurend sociale conflicten over landrechten zijn. 
 
Meer info 
MTCC: www.mtcc.nl of www.mtcc.com.my. 
Overzicht van MTCS-gecertificeerde bossen en van MTCS CoC-certificaathouders: 

www.pefcregs.info 

                                                 
1
 In de ‘Clarification Note on Compliance of MTCS with PEFC’ staat onder welke voorwaarden MTCS gecertificeerd hout wordt 

geaccepteerd door PEFC en dus mag worden verkocht met een PEFC certificaat. 

http://www.mtcc.nl/
http://www.mtcc.com.my/
http://www.pefcregs.info/
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