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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 Malaysian Timber Certification Council (MTCC) in
overleg met alle relevante partijen uit het maatschappelijke middenveld (milieu- en sociale non
gouvermentele organisaties), industrie en overheden in Maleisië.
Maleisië is voor Nederland een belangrijke leverancier van gezaagd tropisch hout. De toenemende
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 MTCS-systeem
voldoet volledig aan de eisen voor duurzaam inkopen van hout.
Opzet certificeringssysteem
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, door het
´Department of Standards Malaysia´, geaccrediteerde certificeerders. Het certificeringssysteem kent
een handelsketencontrolemechanisme (Chain of Custody, CoC) dat is gebaseerd op het CoCsysteem van PEFC. In Maleisië is ruim 3,98 miljoen ha bos MTCS-gecertificeerd en er zijn 353 CoCcertificaathouders die voldoen aan de PEFC-criteria voor de handelsketen (peildatum: 23 dec 2016).
Sinds mei 2009 is MTCS geaccepteerd door PEFC. Door de acceptatie van PEFC heeft MTCS
internationale erkenning verkregen. Hout dat is gecertificeerd volgens de aangescherpte
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voorwaarden van het MTCS systeem mag worden verkocht met een PEFC-certificaat.
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Europese markt
Op 3 maart 2013 is de Europese houtverordening (EU Timber regulation, EUTR) in werking getreden
om illegaal hout te weren van de Europese markt. PEFC heeft de PEFC Chain of Custody standaard
en het daarin opgenomen PEFC Due Diligence System (DDS) aangevuld met de criteria van deze
verordening. Hiermee kunnen PEFC gecertificeerde bedrijven hun certificaat als middel gebruiken
om aan de houtverordening te voldoen. In de CoC-standaard is er voor gekozen dat alle CoC
houders aan dezelfde eisen moeten voldoen. Dat betekent dat bij PEFC geen onderscheid wordt
gemaakt tussen hen die producten voor het eerst op de Europese markt brengen (‘operators’) en zij
die handelen (‘traders’). Daarmee is geborgd dat alle gebruikers van PEFC gecertificeerd hout of
papier toegang hebben tot dezelfde informatie m.b.t. de legaliteit.
Nederlandse inkoopbeleid
De Nederlandse overheid accepteert sinds 11 juni 2010 PEFC gecertificeerd hout als bewijs voor
duurzaam geproduceerd hout binnen het duurzaam inkoopbeleid. Nadat MTCS eerder al tijdelijk was
toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid heeft Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon
Dijksma op 22 december 2016 de Tweede Kamer per brief laten weten, dat naar oordeel van de
commissie Timber Procurement Assessment (TPAC), MTCS volledig voldoet aan de Nederlandse
inkoopcriteria voor duurzaam hout. Overheden van Denemarken, Frankrijk, Duitsland, België en het
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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.
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Verenigd Koninkrijk en ook Keurhout hebben MTCS reeds eerder geaccepteerd als bewijs voor
duurzame herkomst van hout.
Meer info
MTCC: www.mtcc.nl of www.mtcc.com.my.
Overzicht van MTCS-gecertificeerde bossen en van MTCS CoC-certificaathouders:
http://www.mtcc.com.my/list-of-certificate-holders
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