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NEDERLANDSE VERTALING 

(Dutch translation) 

 

Het 4 MS initiatief: Goedkeuring en harmonisatie 
Materialen en producten, die worden gebruikt voor de productie en distributie van 

leidingwater, dienen te worden beoordeeld op mogelijke risico’s voor de 

volksgezondheid. De vier lidstaten (MS) Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd 

Koningrijk zijn overeengekomen een gemeenschappelijke aanpak van de beoordeling 

van materialen en producten in contact met drinkwater concreet vorm te geven 

 

De vier Europese lidstaten Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koningrijk (4 MS) 

hebben in januari 2011 hun samenwerkingsverband geformaliseerd op dit belangrijke gebied 

van regelgeving om de hygiënische veiligheid van drinkwater te garanderen. Sinds de 

formalisering van dit werk is het lidmaatschap van het 4MS-initiatief als volgt: 

 

 

EU Lidstaten  4MSI  Volledig lid: 

toetredingsdatum 

4MSI  Kandidaat-leden 

Frankrijk 2011 (Initiator)  

Duitsland 2011 (Initiator)  

Nederland 2011 (Initiator)  

Verenigd Koninkrijk 2011 (Initiator)  

Denemarken 2018  

Portugal  X 

 

Lidstaten kunnen lid worden van het 4MS-initiatief volgens het document "Procedure voor 

nieuwe landen om lid te worden van het 4MS-initiatief"; klik hier. 
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Achtergrond van de gemeenschappelijke aanpak 

In 1998 zijn activiteiten gestart om te komen tot één Europees geharmoniseerd 

beoordelingssysteem - European Acceptance Scheme (EAS) - voor producten, die in contact 

komen met drinkwater. Het doel was om door middel van een universeel beoordelingssysteem 

handelsbarrières weg te nemen en om invulling te geven aan de toenemende bewustwording 

voor het beheersen van de drinkwaterkwaliteit van bron tot kraan. Dit werk is uitgevoerd 

onder de auspiciën van de Europese Commissie (DG Ondernemingen). Echter in 2006 heeft de 

Commissie haar ondersteuning voor een EAS terug getrokken. Het werk zou doorgaan in een 

gelimiteerd harmonisatieproject onder de vlag van de Bouwproductenrichtlijn en daarmee 

niet meer de volledige doelstelling van het EAS dekken. 

Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk waren sterk voorstander van de 

achterliggende doelstellingen van het EAS. In 2007 zijn deze lidstaten overeengekomen om 

een gezamenlijke aanpak voor productbeoordeling na te streven, met de intentie om de 

gezondheidskundige doelen van het EAS te bereiken. De vier lidstaten zijn nog steeds 

voorstander van Europese aanpak en zetten daar actief op in. 

 

Basis voor een gemeenschappelijke aanpak 

De 4 MS hebben het voornemen om dezelfde, of vergelijkbare praktijken aan te nemen voor: 

• De toelating van bestanddelen in materialen in contact met drinkwater 

• Het testen van materialen 

• Het gebruik van dezelfde test methoden en het vaststellen van grenswaarden 

• De specificatie van testen die uitgevoerd moeten worden per product 

• Beoordeling van het (IKB) Interne Kwaliteitsbewakingsysteem van het fabricageproces 

en het vaststellen van audit-eisen en testen bij de certificatie van het prototype en 

postcertificatie 

• Beoordeling van de vaardigheden van de certificering- en testinstanties 

 

Er is een verklaring opgesteld met meer informatie over hoe de 4MS hun gemeenschappelijke 

aanpak definiëren en ontwikkelen. 

 

Documentatie gezamenlijke aanpak 

De 4 MS maken vastgestelde documenten betreffende overeengekomen beleid en werkwijze 

openbaar. Documenten die nu beschikbaar zijn. 


