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ATFS
American Tree Farm System
ATFS is het oudste bosbouwprogramma in de Verenigde Staten en stamt uit
1941. Het is inmiddels ook een certificeringsysteem voor duurzaam
bosbeheer dat met name is bedoeld voor de kleine particuliere
boseigenaren. Deze sector voorziet in meer dan de helft van de behoefte
aan hout en houtproducten in de VS. Het systeem wordt gesponsord door de
American Forest Foundation. Op circa 42.000 locaties in 44 Amerikaanse
staten wordt het bos beheerd volgens de ATFS-principes. In totaal is ca. 9,7
miljoen ha bos gecertificeerd onder ATFS (peildatum: 18 december 2013).
De certificering wordt uitgevoerd door gespecialiseerde onafhankelijke bedrijven die zijn
geaccrediteerd door het International Accreditation Forum (IAF), bijvoorbeeld het ANSI-ASQ National
Accreditation Board (ANAB)1.
Sinds augustus 2008 is de ATFS-standaard goedgekeurd door PEFC. Hierdoor heeft ATFS
internationale erkenning verkregen en mag hout gecertificeerd volgens de ATFS-standaard ook
worden verkocht met een PEFC-certificaat. Hiertoe moeten bedrijven voldoen aan de PEFC-regels
voor logo-gebruik en Chain of Custody-certificering. ATFS voorziet in een handelsketen
controlesysteem (Chain of Custody-certificering, CoC), zodat alle schakels in de keten die
hout(producten) willen verwerken en verkopen ook daadwerkelijk kunnen aantonen dat het hout is
gecertificeerd volgens de ATFS/PEFC-standaard. Doordat PEFC is toegelaten tot het duurzaam
inkoopbeleid van de Nederlandse overheid, wordt ook ATFS geaccepteerd als bewijs voor
aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout, mits het hout wordt verkocht onder een PEFC-certificaat.
Meer info
ATFS: www.treefarmsystem.org
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ANSI-ASQ National Accreditation Board: Accreditatie-orgaan opgezet door de American Society for Quality (ASQ) en
de American
National Standards Institute (ANSI).
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