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MALAYSIAN TIMBER CERTIFICATION COUNCIL 
(MTCC) 

 
Maleisië beschikt over een eigen, onafhankelijk en op internationale richtlijnen gebaseerd systeem voor 
duurzaam bosbeheer. Als richtlijn voor certificering worden de Malaysian Criteria and Indicators (MC&I) 
gehanteerd. De controle is in handen van de onafhankelijke Malaysian Timber Certification Council. Het 
systeem voorziet ook in een eigen handelsketencontrolesysteem (chain of custody). Bijna vijf miljoen  
ha bos - op het schiereiland van Maleisië en een boseenheid op Sarawak - zijn reeds MTCC-gecertificeerd. 
Maleisië onderhoudt contacten met de Forest Stewardship Council (FSC) en kent enkele volgens deze 
richtlijnen gecertificeerde bossen. MTCC is aspirant-lid van het Programme for Endorsement of Forest 
Certification Schemes (PEFC) en is deels toegelaten tot het Keurhout-Legaal systeem.  
 

Factsheet Houtkeurmerken    

MTCC 
Uitgave januari 2007 

  

 
      Logo MTCC. 

Gecertificeerd areaal MTCC: 4.730.774 ha (december 2006). 
 
Malaysian Timber Certification Council (MTCC) 
Dit is een onafhankelijke organisatie, opgericht in 1998, waarin 
wetenschap, overheid, industrie, milieuorganisaties en sociale 
organisaties zitting hebben en verantwoordelijk is voor de 
ontwikkeling en het beheer van een betrouwbaar nationaal 
systeem voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering. 
Het systeem is operationeel sinds oktober 2001. 
 
Richtlijnen duurzaam bosbeheer 
Als standaard voor duurzaam bosbeheer in Maleisië gelden de 
Malaysian Criteria and Indicators (MC&I, 2002). Deze zijn gebaseerd op internationale richtlijnen voor duurzaam 
beheer van tropische natuurlijke bossen van de Internationaal Tropisch Hout Organisatie (ITHO), afspraken van de 
UNCED-milieutop te Rio de Janeiro (1992). Deze sterk geoptimaliseerde standaard is eind 2004 door de Maleisië 
partijen geaccepteerd als opvolger voor de basisset criteria die in aanvang ter beoordeling diende (MC&I,2001) en 
omvat nu ook FSC-principes en criteria. Via een breed participatieproces hebben alle belanghebbende partijen 
invloed kunnen uitoefenen. Deze standaard is in veldtests (Schiereiland, Sarawak en 
Sabah) getoetst in aanwezigheid van vertegenwoordigers van onafhankelijke 
certificeerders, overheid, industrie en milieu- en inheemse bevolkingsgroepen. Het 
MTTC boscertificaat van Terengganu is tijdelijk verlopen in afwachting van de 
resultaten van een nieuwe audit.  

 
MTCC gecertificeerde provincies: 

Pahang, Selangor, Terengganu, Johor, 
Perak, Kedah, Negari en Kelantan. 

 
Certificering bosbeheer 
Boseigenaren die hout willen leveren met MTCC-certificaat moeten het bosbeheer 
laten certificeren. Certificeringsorganisaties en toegelaten certificaathouders zijn te 
vinden op www.mtcc.com.my. 
 
Handelsketenbeheer 
MTCC voorziet in een eigen handelsketencontrolesysteem. Deze is op het moment van toepassing van het 
Maleisische bos tot aan de exporteur en kan op basis van de COC-criteria worden doorgezet in ontvangende 
landen. Certificeringsorganisaties en toegelaten certificaathouders zijn te vinden op www.mtcc.com.my en 
www.keurhout.nl. NGO’s staan nog kritisch tegenover MTCC1. De internationale federatie van bouw- en 
houtbonden (IFBWW), die nauw samenwerkt met onder andere de International Labour Organisation (ILO), 
bestempelt het MTCC-COC-systeem evenwel als het meest verreikende certificeringssysteem wereldwijd waar het 
gaat om veiligheid, gezondheid en milieu.  
 
Waarde MTCC-certificaat 
Het MTCC-certificaat alsmede de handelsketen (chain of custody) is door de Deense, Franse, alsook de Engelse 
overheid geaccepteerd als hout van aantoonbaar legale herkomst. In Nederland heeft Keurhout inmiddels een 
aanzienlijk areaal MTCC-gecertificeerd bos en 27 bijbehorende COC-certificaten toegelaten tot het Keurhout-
Legaal systeem. Houtproducten van betreffende certificaathouders met MTCC 100%-label zijn op basis hiervan 
‘aantoonbaar legaal’ (zie voor protocol, beoordelingsrapporten en certificaathouders: www.keurhout.nl). MTCC-
certificaten zijn evenwel nog niet getoetst op duurzaam bosbeheer-criteria van Keurhout, en daarmee in het licht 
van de minimumeisen van de Nederlandse overheid op dit moment nog geen volwaardig certificaat, maar een 
redelijk alternatief op weg naar volledige duurzaamheid.  



 
 
 
 
 
 
 
 
MTCC en Keurhout 
Tussen mei 1995 en december 2000 heeft Maleisië in samenspraak met Nederland stapsgewijs het MC&I-systeem  
ontwikkeld op basis van de Nederlandse minimumeisen voor duurzaam bosbeheer en certificering. Tot op heden 
zijn er nog geen auditrapporten op basis van de nieuwe MC&I aan Keurhout aangeboden ter toetsing. De recente 
toelating van een aantal MTCC-bos- en COC-certificaten tot het Keurhout-Legaal systeem is evenwel een 
belangrijke stap voorwaarts; zie ‘Waarde MTCC-label’. Niet alle MTCC-certificaten zijn toegelaten tot Keurhout-
Legaal. 
 

MTCC en PEFC 
Maleisië wil haar inspanningen voor duurzaam bosbeheer zo internationaal mogelijk onder de aandacht brengen en 
is daarom ook lid van de mondiale parapluorganisatie ‘Programme for Endorsement of Forest Certification 
Schemes’ (PEFC). Zij is voornemens, te zijner tijd, haar systeem voor acceptatie door PEFC voor te willen dragen. 
 
MTCC en FSC 
FSC is geïnteresseerd in het ondersteunen van MTCC bij de formatie van een nationale FSC-werkgroep en de 
verdere ontwikkeling van een nationaal bosbeheerstandaard voor Maleisië die aan de FSC-vereisten voldoet2. 
Inmiddels zijn drie bosgebieden volledig volgens FSC-richtlijnen gecertificeerd; in totaal 71.664 ha groot.  
 
Houtsoorten 
Op dit moment worden meranti met MTCC COC-certificaat aangeboden. Vanaf november 2005 is ook meranti met 
een Keurhout-Legaal keurmerk beschikbaar.  
 

Aanvullende informatie over de situatie in Maleisië 
60% (19,52 miljoen ha) van Maleisië is bedekt met bos en in eigendom van de staat. Het bos bestaat naast 
mangrove en veenbossen uit laagland, heuvel en gebergte regenbossen. Driekwart van deze regenbossen (14,39 
miljoen ha) heeft de status van ‘permanent bosreservaat’ (Eng. PFR). Hiervan is 11,18 miljoen ha duurzaam 
beheerd productiebos en heeft de overige 3,21 miljoen ha een beschermde status. Van de bossen buiten de PFR’s 
is 2,4 miljoen ha Nationaal Park en wildreservaat. Het overige bos is in de nationale landgebruikplanning 
gereserveerd voor andere doeleinden, onder andere landbouw, zoals het jaarlijks aanplanten van boomgewassen 
als oliepalm en rubber.  
 

Bosbeleid en wetgeving 
Al in de 19e eeuw werd de eerste bosbouwkundige aangesteld voor het beheer van de staatsbossen. In 1901 
werden de eerste Maleisische bossen reeds beheerd volgens selectieve, duurzame productiemethoden. De 
doelstellingen van het Maleisische bosbeheer zijn duidelijk verwoord in het Nationale Bosbeleidsplan (1978). In 
heel Maleisië is de Nationale boswet van toepassing, aangevuld met een scala aan (nationale en regionale) 
wetgeving voor houtindustrie, landgebruik, biodiversiteit etc. en zijn speciale regionale verordeningen en historische 
gebruiksrechten (Adat) van toepassing.  
 

Illegale kap 
Op illegale kap wordt streng gecontroleerd en staan hoge straffen. Een door de overheid ingestelde gecontroleerde 
handelsketen maakt malversaties uiterst moeilijk. WWF rapporteert dan ook dat illegale kap binnen Maleisië geen 
probleem vormt (WWF, 2001)3. Houtimporten vanuit Indonesië moeten voorzien zijn van officiële, zogenaamde 
‘BRICK’-documenten, anders geldt het door Maleisië zelf uitgevaardigde importverbod.  
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Deze factsheet is een uitgave van:  
Centrum Hout, Postbus 1350, 1300 BJ Almere,  
tel. 036 5329821, fax 036 5329571, e-mail: houtinformatie@centrum-hout.nl. 
 

Voor meer informatie: 
Internet: www.mtcc.com.my, www.frim.gov.my, www.pefc.org, www.wwfmalaysia.com, www.keurhout.nl,  
www.fsc.org, www.vvnh.nl en www.houtinfo.nl 
Helpdesk Gecertificeerd Hout: tel. 036 5329821 of e.de.munck@centrum-hout.nl 
Houtinformatielijn: tel. 0900 5329946 (45 cpm) of houtinformatie@centrum-hout.nl. 
 
1 Greenpeace, 2005: ‘Missing Links’, Amsterdam, May 17th,  2005 
2 FSC International Centre, 2005: ‘Statement of Clarification on the relationship between FSC and MTCC’, Bonn, July 18th, 2005 
3  WWF, 2001: ‘Overview of Forest Law Enforcement In Peninsular Malaysia’, Country Report, World Bank, WWF, March 2001. 

Disclaimer: dit overzicht is een samenvatting en vervangt op geen enkele wijze de reglementen van de MTCC.  
Zie voor exacte omschrijving, toepassing en vermelding de officiële MTCC-documenten. 
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