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Michel Dantin 

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – alinea 1 – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5) informatie over de volgende 

indicatorparameters en de bijbehorende 

parameterwaarden: 

5) informatie over de in bijlage I, deel 

B bis, opgenomen indicatorparameters en 

de bijbehorende parameterwaarden. 

 Daarnaast informatie over de volgende 

parameters: 

a) kleur;  

b) pH (waterstofionenconcentratie);  

c) geleidingsvermogen voor 

elektriciteit; 

 

d) ijzer;  

e) mangaan;  

f) geur;  

g) smaak;  

h) hardheid; a) hardheid; 

i) in water opgeloste mineralen, 

anionen/kationen:  

b) in water opgeloste mineralen, 

anionen/kationen: 

– boraat BO3
- – boraat BO3

- 

– carbonaat CO3
2- – carbonaat CO3

2- 

– chloride Cl- – chloride Cl- 

– fluoride F- – fluoride F- 

– waterstofcarbonaat HCO3
- – waterstofcarbonaat HCO3

- 

– nitraat NO3
- – nitraat NO3

- 

– nitriet NO2
- – nitriet NO2

- 

– fosfaat PO4
3- – fosfaat PO4

3- 
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– silicaat SiO2 – silicaat SiO2 

– sulfaat SO4
2- – sulfaat SO4

2- 

– sulfide S2
- – sulfide S2

- 

– aluminium Al – aluminium Al 

– ammonium NH4+ – ammonium NH4+ 

– calcium Ca – calcium Ca 

– magnesium Mg – magnesium Mg 

– kalium K – kalium K 

– natrium Na – natrium Na 

Die parameterwaarden en andere niet-

geïoniseerde verbindingen en 

sporenelementen kunnen samen met een 

referentiewaarde en/of een uitleg worden 

getoond;  

Die parameterwaarden en andere niet-

geïoniseerde verbindingen en 

sporenelementen kunnen samen met een 

referentiewaarde en/of een uitleg worden 

getoond; 

Or. en 

Motivering 

Consumenten moeten informatie hebben over de hardheid van het water dat aan hen geleverd 

wordt, al was het alleen al om te weten hoeveel wasmiddel zij moeten gebruiken. Bovendien 

moeten zij informatie hebben over het gehalte aan mineralen van kraanwater, zodat zij het 

kunnen vergelijken met het gehalte aan mineralen van gebotteld mineraalwater. De 

Commissie heeft voorgesteld dat waterleveranciers deze informatie verstrekken aan 

consumenten. Deze parameters zijn echter niet overgeheveld naar de nieuwe bijlage I, B bis. 

 

 


