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Politieke onrust Maleisië beïnvloedt Nederlandse houtmarkt 

De verkoopmarkt naar Europa toe vanuit o.a. Maleisië is een stuk 'gewilliger' 

geworden. Maar door diverse omstandigheden krijgen de toeleveranciers hun 

voorraadniveau / onverkochte positie niet op peil. Sterker nog, bij vele loopt dat zelfs 

verder terug.  

Het slechte weer in de voorbije twee natte 

moessonperiodes was nadelig voor de 

rondhoutvoorziening aan zagerijen. Daarnaast 

zit de koersontwikkeling ook nog eens tegen. 

Maar ook de gereduceerde uitgifte van 

kapconcessies door (lokale) overheden is een 

belangrijke stoorzender.  

Politiek 

Daar komt bij dat er momenteel in Maleisië nogal wat 'ruis' op de politieke agenda 

is. De huidige premier Najib staat enorm in de kijker vanwege een - laten we zeggen 

- vermeend smeergeldschandaal met betrekking tot Malaysia Development Bhd. 

Het vertrouwen in de regering is daarmee op een enorm laag pitje komen te staan.  

De zaak wordt nog spannender. Want een voormalig UMNO-kopstuk en oud-premier 

- onder wiens bewind Maleisië tot grote economische bloei kwam – keerde zich 

publiekelijk tegen Najib. Deze 93 –jarige, nog altijd zeer vitale Dr Mahathir bin 

Mohamad, richtte in september 2016 zijn eigen politieke partij op: de MUIP, of in 

Bahasa de PPBM. Met het doel om Najib van het politieke toneel te laten verdwijnen 

ging MUIP een coalitie aan met belangrijke centrum-midden en linkse partijen. Deze 

coalitie, Pakatam Harapan, -de grootste na de thans zittende regeringscoalitie 

Barisan- wordt aangevoerd door de echtgenote van Anwar Ibrahim.  
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Verkiezingen 

Anwar was ooit vriend, rechterhand en vicepremier van Dr Mahathir bin Mohamad. 

Maar toen Anwar's ster te sterk rees werd deze met schijnprocessen aan de kant 

geschoven. Dr Mahathir bin Mohamad doet thans alle mogelijke moeite om Anwar 

uit gevangenschap te krijgen en geheel te rehabiliteren. Een dappere stap.  De 

Pakatam Harapan vindt dat ook en schoof Dr Mahathir bin Mohamad naar voren als 

kandidaat-premier voor de op 9 mei a.s. te houden veertiende algemene 

verkiezingen. Het zal niemand verbazen dat de naam van Anwar genoemd wordt 

als toekomstig vicepremier en wellicht als minister van Financiën. Deze post 

bekleedde Anwar al eerder, onder Dr Mahathir bin Mohamad M.'s premierschap. 

Vanwaar deze politieke informatie? 

De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben grote invloed op de toevoer van 

hout uit Maleisië.  

In afwachting van de uitkomst van deze verkiezingen staken nl. veel loggers1, vooral 

diegenen die zich bezighouden met merantistammen, al langere tijd hun 

activiteiten. Ze zijn in afwachting van een ommekeer na de uitslag. Het kan echter 

nog wel zo’n vier tot vijf maanden duren voordat daar effecten van zichtbaar 

worden in de aanvoer van materiaal. Voorlopig zullen we dus moeten dealen met 

een schaars aanbod vanuit Peninsular. 
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