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De kerstboom is nog maar koud 
de deur uit, we hebben even 
genoeg van banketstaaf en 
oliebollen, de laatste 
vuurwerkresten zijn nog zichtbaar 
op straat, en met gedoseerde 
wilskracht en vol overtuiging 
beginnen we het nieuwe jaar met 
een lijst vol goede voornemens!  
MOC wenst u een 

Gelukkig Nieuwjaar en 
de allerbeste wensen 
voor een Gezond en 
Succesvol 2017. 

Ervan uitgaande dat het 
economisch herstel zich dit jaar 
voortzet en de Gemeenten hun 
bouwvergunningen vlot willen 
afgeven, waardoor de vraag naar 
“houtproducten” zal toenemen, 
kunnen we als totale bouwsector 
de economisch moeilijke jaren 
achter ons laten en bouwen aan 
herstel. Daar waar we in Europa 
de crises van ons proberen af te 
schudden zijn er in Azië andere, 
deels politieke, problemen die 

voor ons als houtverwerkers niet 
thuis horen in de categorie de Ver-
Van-Ons-Bed-Show.  
Maleisië heeft last van sociale 
onrust en kampt met politieke 
schandalen, massaal protest tegen 
premier Najab Razak die  
3 miljard Eurootjes  
liet verdwijnen. Ook houtkap 
certificaten van enkele staten zijn 
voor onbepaalde tijd ingetrokken. 
Het eens zo stabiele land lijkt nu 
een kwetsbare natie. Devaluatie 
van de Maleisische Ringgit drukt 
het land verder in de negativiteit. 
Ook in Indonesië kan elk moment 
de vlam in de pan overslaan! De 
gematigde gouverneur van 
Jakarta, die volgens mijn 
bescheiden mening de miljoenen 
stad leefbaarder en toegankelijker 
heeft gemaakt, met de focus op 
water overlast, transport en 
woningbouw. Echter door het feit 
dat hij Christen is en beschuldigd 
wordt van “blasfemie” wordt er 
door duizenden Moslims betoogt. 
Zij eisen dat gouverneur Ahok 
wordt vervolgt wegens belediging 
van de koran.                            

Politiek en religie zijn hier 
onlosmakelijk met elkaar 
verweven, een toenemende 
invloed van islamitische 
radicalisering is waarneembaar. 
Nieuwe Gouverneurschaps- 
verkiezingen zijn in Februari.  
Wie het weet mag het zeggen! 

Positief is wel het feit dat 
Indonesië het Flegt verdrag 
hanteert en uitvoert. 
Met de Flegt certificering is er 
tevens een grote selectie gemaakt 
tussen malafide en bonafide 
bedrijven. Deze certificering komt 
ons als houtbranche enkel ten 
goede. 

Ook in 2017 houdt MOC zich 
aanbevolen om haar kennis en 
productie capaciteit in Azië voor 
uw orders aan te wenden. 
Dit voor zowel Solid, FJ/ FJL 
ongegrond of gegronde, FSC, 
PEFC of V-LEGAL 
gecertificeerde producten. 
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