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Utrecht, 22 april 2022 
 
Betreft: MTCS-keurmerk en het gedogen van de schending van inheemse landrechten en 
intimidatie van inheemse organisaties en hun vertegenwoordigers in Maleisië, en de rol 
van de Nederlandse overheid. 
 
Geachte mevrouw Heijnen: 
 
Tussen 2009 en 2017 hebben Nederlandse en Maleisische maatschappelijke organisaties 
en Tweede Kamerleden bij Nederlandse bewindslieden bij herhaling hun zorgen geuit 
over de toen nog voorgenomen erkenning van het Malaysian Timber Certification Scheme 
(MTCS) keurmerk binnen het Duurzaam Inkoopbeleid van de overheid. Ook de Timber 
Procurement Assessment Committee (TPAC), de eigen toetsingscommissie van de 
overheid, en de Tweede Kamer bleven twijfels houden.1  Desondanks zette toenmalig 
Staatssecretaris Dijksma de voorgenomen acceptatie door, zodat het MTCS-keurmerk 
vanaf januari 2017 binnen het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid is 
opgenomen.  
 
Voor zover ons bekend zijn sindsdien door de Nederlandse overheid geen maatregelen 
genomen om de naleving van de met de Maleisische overheid en MTCC gemaakte 
afspraken te monitoren en te herijken.2  Wij spreken in dit verband onze zorg uit over de 
rechtzaak “Samling vs Save Rivers” waarmee het door MTCS gecertificeerde bedrijf 
Samling inheemse organisaties en hun vertegenwoordigers intimideert. Dit is een pur 
sang SLAPP Suit3 om deze groepen monddood te maken. Deze vorm van repressie staat 
haaks op het Nederlands inkoopbeleid met betrekking tot duurzaamheid en 
mensenrechten. 
 
 
Gezien het voorgaande dringen zich de volgende vragen op:  
 

                                                           
1 Historische TPAC verslagen zijn online beschikbaar: Link.  
2 Zie opiniestuk in Trouw van 20 januari 2022 
3 Strategic Lawsuit Against Public Participation. 
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1. Welke maatregelen gaat de Nederlandse overheid nemen richting MTCC en de 
Maleisische autoriteiten in navolging op het verzoek van ruim 100 maatschappelijke 
organisaties4, namelijk dat (i) Samling de aanklacht intrekt en een conflictbeslechting 
onder verantwoordelijkheid van MTCS voortgang kan vinden en (ii) Samling de 
benodigde documenten - zoals een sociale-milieueffectrapportage (ESIA) en een 
assessment van hoogwaardige bosconservatiebelangen (HCV) – deelt met de lokale 
gemeenschappen. Dit, opdat betekenisvolle consultatie met respect voor Free Prior 
Informed Consent (FPIC) kan plaats vinden.  
 
2. Is de Staatssecretaris het eens met ondergetekenden dat opschorting van MTCS 
binnen het Nederlands inkoopbeleid nu geboden is? Dit, mede omdat 5 jaar zonder 
monitoring is gepasseerd. Bovendien voert MTCC reeds een nieuwe standaard door die 
niet door TPAC beoordeeld is.  
 
3. Op welke overige wijze denkt de Nederlandse overheid in de komende jaren 
duurzaam bosbeheer en mensenrechten in Maleisië te bevorderen, ook overwegende de 
voorgestelde Nederlandse en Europese wetgeving inzake ontbossingsvrije goederen, 
International Corporate Social Responsibility en het Nederlands’ lidmaatschap van de 
Internationale Tropisch Hout Organisatie?  
 
De casus “Samling vs Save Rivers” laat zien dat consultaties door gecertificeerde 
bedrijven gebrekkig zijn en dat MTCC zelf momenteel geen effectieve klachtenprocedure 
biedt. Het onder het MTCS-schema gecertificeerde bedrijf Samling daagt de inheemse 
organisatie Save Rivers voor de rechter met een draconische eis tot schadevergoeding 
omdat Save Rivers kritische informatie over de certificering op hun website heeft 
gepubliceerd. Inheemse grassroots organisaties hadden eerder een gedocumenteerde 
klacht ingediend bij MTCS inzake schending van landrechten door Samling. MTCS heeft 
behandeling van de klacht echter opgeschort en verzuimt Samling ter verantwoording te 
roepen. 
 
Het is ook belangrijk dat de Nederlandse overheid zich realiseert dat dit soort cases 
escaleren zonder dat de overheid met deze cases bekend is: sinds de erkenning in 2017 
vindt er immers geen monitoring plaats. Onderwijl kunnen MTCS gecertificeerde 
houtproducten uit deze omstreden concessiegebieden in overheidsgebouwen in 
Nederland worden voorgeschreven. Dit draagt weliswaar bij aan de Nederlandse 
doelstellingen voor het gebruik van gecertificeerd hout5 maar blijft voor inheemse volken 
in Maleisië betekenisloos.  
 
We vernemen graag uw standpunt in deze en welke maatregelen u zult nemen. 
 
Met dank en vriendelijke groet,  

 
Danielle Hirsch, Directeur Both ENDS 
 
Mede namens:  
Saskia Ozinga, Founder and Advisor, FERN 
Leo van der Vlist, Directeur Nederlands Centrum voor Inheemse Volken,  
Danielle van Ooyen, Coördinator Bossencampagne, Vereniging Milieudefensie 

                                                           
4 https://www.bmf.ch/en/news/over-100-organisations-and-companies-demand-malaysian-timber-giant-
withdraw-slapp-suit-against-sarawak-ngo-186 
5 Both ENDS was lid van de Stuurgroep Convenant Bevordering Duurzaam Bosbeheer hetwelk deze doelstelling 
beoogde te helpen bereiken.  


