
 

  
  

 

Start internationaal stakeholderforum voor het Maleisische 
certificatiesysteem MTCS 

 
Van 29 april tot 28 mei is het internetforum van TPAC (www.tpac.smk.nl) open 

voor de discussie over het Maleisische certificatiesysteem MTCS. 

Milieuorganisaties, houtbedrijven en andere belanghebbenden van duurzaam 

bosbeheer worden uitgenodigd om op dit forum hun ervaringen met MTCS te 

delen. MTCS, ook bekent als MTCC, diende afgelopen maand een toetsingsaanvraag 

in bij de Toetsingscommissie Inkoop Hout.  

 

Het forum is onderdeel van de toetsing van certificatiesystemen die de Toetsingscommissie 

Inkoop Hout uitvoert in opdracht van het Ministerie van VROM. Deze toetsing van 

certificatiesystemen biedt de overheid de mogelijkheid onderscheid te maken tussen 

duurzaam en niet-duurzaam geproduceerd hout. Deze toets is ontwikkeld omdat de 

Rijksoverheid zichzelf heeft verplicht om vanaf 2010 alleen nog duurzaam in te kopen.  

 

Het doel van het forum is informatie te verzamelen over het functioneren van specifieke 

certificatiesystemen in de praktijk. De Toetsingscommissie – die zich presenteert als Timber 

Procurement Assessment Committee (TPAC) – verwacht dat deze informatie in ruime mate 

aanwezig is bij de belanghebbenden. Door hun kennis over certificatiesystemen te delen, 

stellen stakeholders TPAC in staat om een goed geïnformeerde en weloverwogen 

beoordeling te maken ten aanzien van de betreffende certificatiesystemen. Aangezien TPAC 

zowel Nederlandse belanghebbenden, als stakeholders in productielanden wil bereiken, is 

Engels de voertaal op het forum.  

 

De systeemmanager van MTCS kan zelf ook bijdragen aan de forumdiscussie, bovendien 

wordt het verzamelde commentaar na afloop aan de systeemmanager van MTCS 

voorgelegd. Tot slot rapporteert TPAC hoe zij de verschillende commentaren heeft laten 

meewegen in haar eindbeoordeling van het certificatiesysteem van MTCS. Naar verwachting 

is dit rapport in september 2009 beschikbaar op de website (www.tpac.smk.nl).  

 

Op de website zijn ook de forumrapporten en de definitieve toetsingsrapportages van de 

systemen FSC Internationaal, PEFC Finland (FFCS), en PEFC Duitsland te vinden. De 

rapportages van PEFC België en PEFC Zweden, waarvan het forum begin april werd 

afgerond, zullen naar verwachting voor de zomer op de website staan. 

 

SMK (Stichting Milieukeur), dat het secretariaat van TPAC voert, modereert de 

forumdiscussie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Myrthe Haase, Secretaris TPAC 

telefoon 070-3586300, email mhaase@smk.nl, website www.tpac.smk.nl.  

 


