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Erg fijn als je mij even zou kunnen helpen. Het gaat om het volgende. Een aanbieder uit Eindhoven biedt sinds 
enkele weken Natrium Nitriet aan in hoge concentratie. 
Berichtgeving in het nieuws geeft aan dat dit gaat om een zeer schadelijke en zelfs dodelijke concentratie.  
Voor zover wij kunnen vinden is natrium Nitriet (e250) echter een toegelaten middel. 
Zou jij mij in contact kunnen brengen met iemand binnen de NVWA die ons kan helpen met meer duiding.  
  
Dit is het bewuste artikel: 
https://www .tv/artikel/  
  
Groet,   
  

Met vriendelijke groet, 

 
 

E: @ .nl 

M: +316  
  

 

 m         m    
m m m m
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M: +316  
  

From:   [mailto @nvwa.nl]  
Sent: Friday, April 13, 2018 11:50 AM 
To:   < @ .nl> 
Subject: mijn email nav natriumnitriet 
  
Goedemorgen  
  
Hierbij mijn mail adres. 
Als je vragen hebt hoor ik het wel weer 
  
Groet 
  

 
  
  

  
Senior Inspecteur  
 
........................................................................  
Directie Handhaven  
Divisie Regie en Expertise  
Afdeling Expertise  
Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht  
........................................................................  
T +31 6   

@nvwa.nl  
http://www.nvwa.nl 
  
  
  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

2.



4

 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:
Verzonden: vrijdag 13 april 2018 17:20
Aan:
Onderwerp: Re: mijn email nav natriumnitriet

Even vanaf iphone dus iets korter 
Je rendering klopt niet helemaal. Als de verkoper voldoet aan de eisen gesteld in de levensmiddelen wetgeving 
dan mag het. Zoals ik de advertentie nu op  heb gezien voldoet die niet. Bv wat ontbreekt er. Naam 
adres gegevens van verkoper fabrikant of importeur.  En nog wel meer maar voor nu even niet goed op te 
sommen. Verder moet verkoper geregistreerd zijn bij ons. Moet er een kvk nummer bekend zijn. Zaken die ik nu 
niet zie bij de advertentie   De advertentie is dus terecht verwijderd 
We kunnen anders maandag nog wel bellen 

Groet 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 13 apr. 2018 om 16:03 heeft  < @ .nl> het volgende 
geschreven: 
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verkocht is betekent dat hier mensenlevens mee gemoeid zijn. Dat is volstrekt 
onacceptabel. Zeker aangezien adverteerder op de hoogte was van de publieke 
discussie omtrent dit beruchte zelfdodingsmiddel. 

 

 

 
 

Specificeren non food product 
Maak een keuze: 

  

Let op:  
U kunt max 3 bestanden uploaden De limiet voor bijlagen bij dit formulier is 1 MB per bestand. 
Maak daarom foto's in een lage resolutie, of verklein foto's voordat u deze met het formulier 
vezendt.  
U voorkomt hiermee dat het inzenden van het formulier wordt gestopt.  
Foto's verkleinen kan o.a. met speciale via internet beschikbare tools.  
In de meeste gevallen is een bestand met aan de langste zijde 1500 pixels ruim voldoende. 
Indien u meer dan 3 bestanden (foto's en/of (ingescande) documenten) wilt toevoegen kunt u deze 
samenvoegen tot 1 document.  
Houd u er dan wel rekening mee dat het bestand niet groter is dan 1MB  

Hier kunt u bijlagen en/of foto's toevoegen 

1305189_Screenshot-
2018-4-
14_=_Mijn_berichten_-
_ _nl.pdf 
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Van:   < @gmail.com>
Verzonden: zondag 15 april 2018 11:20
Aan: NVWA Persvoorlichting; NVWA Persvoorlichting; NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 704214.00 INFO adverteerder zelfdodingsmiddel (t.a.v. NVWA)
Bijlagen: Screenshot-2018-4-14 Mijn berichten -  nl.pdf

Geachte redactie, 

N.a.v. de eerdere berichtgeving omtrent het beruchte zelfdodingsmiddel welke op   werd aangeboden
hebben wij nieuwe aanvullende informatie. De betreffende adverteerder deed zich eerder op   voor
onder de accountnamen   en  . Momenteel opereert adverteerder onder de naam  .

Verder had adverteerder nog een andere advertentie openstaan en wel de volgende; 
https://link. .nl/m1274463450.  

Hier is door ons als zogenaamd geïnteresseerde onder een andere naam op gereageerd. Zodoende adverteerder 
heeft aangegeven meerdere gerelateerde accessoires (van de     te willen verkopen. Vervolgens over 
een set accessoires een prijs overeengekomen en een afspraak gemaakt. Hierbij heeft adverteerder zijn volledige 
adresgegevens overhandigd:  

 

Deze adresgegevens zijn vervolgens nagetrokken. Vervolgens zijn we uitgekomen bij twee bedrijven die bij de KVK 
ingeschreven staan op het betreffende adres: 

Bedrijfsnaam:    
KVK‐nummer:    
Vestigingsnr:    

Bedrijfsnaam:    
KVK‐nummer:    
Vestigingsnr:    

Waarvan de laatste onderdeel van; 

  
KVK‐nummer:    
Vestigingsnr:    

Hopelijk kunt u deze info verifiëren en gebruiken voor nader onderzoek en/of publicatie. Het lijkt ons nl zeer 
wenselijk dat er een juridisch onderzoek tegen betreffende adverteerder opgestart kan worden. Het feit dat 
adverteerder er persoonlijk voor heeft gezorgd dat het middel zoveel weken online heeft gestaan en verkocht is 
betekent dat hier mensenlevens mee gemoeid zijn. Dat is volstrekt onacceptabel. Zeker aangezien adverteerder op 
de hoogte was van de publieke discussie omtrent dit beruchte zelfdodingsmiddel. 

Zo ook hoop ik dat u ons wilt blijven informeren over de verdere afwikkeling. U mag uw bron beschrijven als; 
maatschappelijk betrokken onderzoeksjournalist opererend onder de naam   Online burgerplatform 
voor baanbrekende onderzoeksjournalistiek. 
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Van:
Verzonden: maandag 23 april 2018 10:34
Aan:
Onderwerp: RE: natriumnitriet

Hoi , 
  
Belde jij mij zojuist? Ik was met XenMobile bezig, kon (durfde) daarom niet op te nemen. 
  
In de additievenverordening (Verordening (EG) nr. 1333/2008) staat dat enkele kleurstoffen niet rechtstreeks aan 
de consument verkocht mogen worden. Dit staat in bijlage II, punt 2, onder 5: 

 
  
Groeten,  
  
  
  

Van:   
Verzonden: maandag 23 april 2018 10:25 
Aan:  
Onderwerp: natriumnitriet 
  

 
  
Er komen kamervragen hierover. 
  
Als zijpaadje onderzoekt men de mogelijkheden om natriumnitriet voor B2C verkoop aan te pakken. 
  
Waar staat het artikel waarin geregeld wordt dat enkele additieven  zijn uitgezonderd  voor verkoop aan 
particulieren. Ik vind het niet zo gauw. 
  
Groet 
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de wet.  heeft eerdere advertenties voor dit product verwijderd op basis van
meldingen van gebruikers en daarnaast direct contact opgenomen met de toezichthouder
NVWA voor advies.  Zij gaven aan dat het product inderdaad verhandeld mag worden. Maar dat
de verkoper niet voldeed aan de eisen die gelden voor het verkopen van levensmiddelen. Bij
herhaling zal de NVWA mogelijk stappen ondernemen.
 
Gisteren hebben wij van de NVWA opnieuw een melding ontvangen over de advertentie met de
vraag deze direct te verwijderen. Dit is gistermiddag direct gedaan.
Gezien de herhaling van het plaatsen, de daarop volgende meldingen over deze advertenties en
het feit dat de aanbieder in de media heeft aangegeven zich niet alleen bewust te zijn maar ook
gericht spreekt over de mogelijke toepassing, is het account van de aanbieder geblokkeerd. De
gebruiker handelt hiermee namelijk in strijd met de voorwaarden van  en plaatst
advertenties met producten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid.
 
****
 
Groet, 
 
    
 

Met vriendelijke groet,

E: @ .nl
M: +316
 

http://sta isch com/media signature/marktp aats_border_mp.png
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Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.nl 

Ons kenmerk 
1332300-175834-PG 

Bijlagen 
1 

Uw brief 
17 april 2018 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

Pagina 1 van 3 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 

Datum  1 mei 2018 
Betreft Kamervragen 

Geachte voorzitter, 

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) 
over het bericht van Omroep Brabant dat omstreden zelfmoordpoeder wekenlang 
te koop was op Marktplaats  (2018Z07140). 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 

Hugo de Jonge 
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Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over het bericht 
van Omroep Brabant dat omstreden zelfmoordpoeder wekenlang te koop was op 
Marktplaats .(2018Z07140) 
 
1 
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het omstreden zelfmoordpoeder 
wekenlang te koop was op Marktplaats?1) 
 
Antwoord 1: Ja.  
 
2 
Deelt u de mening dat dit ongewenst en onverantwoord is? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 2: 
Zeker voor mensen die zich in een kwetsbare periode van hun leven bevinden, is 
het niet wenselijk dat het beeld kan zijn ontstaan dat bepaalde stoffen voor 
zelfdoding gebruikt kunnen worden en dat deze stoffen voor hen gemakkelijk 
verkrijgbaar zijn. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het verhogen van de 
drempel voor het verkrijgen van dergelijke stoffen, een preventief effect heeft. 
 
3 
Welke verantwoordelijkheid ligt er bij digitale platforms, zoals Marktplaats, om te 
voorkomen dat voor dergelijke stoffen geadverteerd kan worden? 
 
Antwoord 3:  
Op basis van de Europese Richtlijn Online Handel (Richtlijn 2000/31/EG) dienen 
digitale verkoopplatforms te acteren, wanneer meldingen binnenkomen over 
advertenties die mogelijk in strijd zijn met de gebruikersvoorwaarden. Dit heeft 
Marktplaats gedaan door de meldingen serieus te nemen. Zo geeft Marktplaats 
aan de advertenties te hebben verwijderd en contact te hebben opgenomen met 
de NVWA, toen signalen binnenkwamen over het bestaan van de advertenties.  
 
4 
Op welke wijze wordt er toezicht gehouden om te voorkomen dat dergelijke 
stoffen op platforms zoals Marktplaats verkocht kunnen worden? Welke rol speelt 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hierin? 
 
Antwoord 4:  
Het is afhankelijk van het beoogde doel van de stof, op welke wijze toezicht wordt 
gehouden op het bezitten of verhandelen van stoffen. Zo stellen verordeningen in 
de levensmiddelenwetgeving dat verkopers van levensmiddelen zich dienen te 
registreren bij de NVWA. Ook worden in etiketteringsverordeningen eisen gesteld 
aan de verkoop van levensmiddelen op afstand (bijv. online), zoals de verplichting 
om de NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats) van de verantwoordelijke 
voor het product bij de advertentie te plaatsen. Toezichthouders kunnen een 
bezoek brengen aan (particuliere) verkopers om te bezien of de werk-
/verkoopomgeving waar de stof ligt opgeslagen of wordt verhandeld voldoet aan 
levensmiddelen- en arbowetgeving en geen risico meebrengt voor consument of 
verkoper. Ook kan de toezichthouder ingrijpen als de chemische stoffen op 
onjuiste wijze verpakt worden en kan de Inspectie van de Leefomgeving toezicht 
houden op de opslag.  
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6 
Hoe staat het met de verkenning of en hoe de levering gereguleerd kan worden 
van stoffen waarvan bekend is dat zij voor een zelfdoding gebruikt zouden kunnen 
worden? 
 
7 
Wanneer verwacht u duidelijkheid te hebben over deze verkenning? Deelt u de 
mening dat hierover snel duidelijkheid moet zijn? 
 
Antwoord 6 en 7:  
De verkenning naar mogelijkheden om de levering te reguleren van stoffen die 
gebruikt kunnen worden voor zelfdoding wordt op dit moment uitgevoerd. Ik zal u 
nog dit voorjaar informeren over de uitkomsten van de verkenning.   
  
1) http://www.omroepbrabant.nl/?news/2769891643/Omstreden+zelfmoordpoed
er+wekenlang+te+koop+aangeboden+op+Marktplaats.aspx 
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Het gaat over het bezit, gebruik en de verspreiding van de zelfdodingspil. In de tekst wordt natrium nitriet niet bij 
naam genoemd maar wel het feit dat het om een concentratie van een paar gram van een conserveringsmiddel 
gaat.  
 
In de voetnoot staat dat de chemische industrie, toezichthouders en   de juiste drempels moeten 
opwerpen om misbruik tegen te gaan. 
 
Wij houden in de gaten of wij hier in de komende tijd vragen over ontvangen. 
 
Gr.   en   
 
https://www .nl/nieuws‐achtergrond/ / 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

E:  @ .nl 
M: +316  
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