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Voorkomen van zelfdoding door chemische stoffen
In verschillende media verschenen onlangs berichten over een chemische stof die kan worden
ingezet voor zelfdoding zonder tussenkomst van een arts. Het zou gaan om een
conserveermiddel dat in Nederland vrij verkrijgbaar is. Aanleiding was de aankondiging van de
Coöperatie Laatste Wil dat het de naam van de stof wil prijsgeven aan leden die minimaal een
half jaar lid zijn.1 Op internetfora worden namen van verschillende stoffen gesuggereerd.
Als vertegenwoordiger van de chemische handels- en distributiesector in Nederland, wil het
VHCP toelichten welke rol zijn leden hier (kunnen) spelen.
Vooropgesteld moet worden dat het bieden van hulp bij zelfdoding wettelijk niet is
toegestaan. De chemische stof in kwestie kan voor meerdere legitieme doeleinden worden
gebruikt. Wanneer een chemisch handelaar evenwel weet of had moeten weten dat het
middel voor zelfdoding wordt gebruikt, mag hij het niet verkopen. In die zin verschilt de
chemisch handelaar niet van bijvoorbeeld bouwmarkten, waar eveneens producten worden
verkocht die voor zelfdoding kunnen worden gebruikt.
De verkoop van middelen die voor zelfdoding kunnen worden gebruikt, vraagt dus om extra
oplettendheid bij chemisch handelaren. Het risico op een verkeerde verkoop is voor VHCPleden minder groot omdat zij in beginsel niet verkopen aan particulieren. Individuen die op
zoek zijn naar een kleine hoeveelheid van een stof voor zelfdoding, kunnen daarom niet bij
hen terecht. Bovendien beoordelen VHCP-leden normaliter nieuwe klanten voordat zij aan hen
leveren. Bij meer risicovolle stoffen wordt niet alleen gekeken naar de bedrijfsactiviteiten van
de klant, maar kan ook een klantbezoek worden uitgevoerd. Bij verkoop aan een andere
handelaar, wordt beoordeeld of het om een betrouwbare partij gaat.
Voor stoffen die kunnen worden gebruikt voor het produceren van drugs of explosieven
(‘precursoren’), gelden extra waarborgen. Chemisch handelaren melden verdachte transacties
met deze stoffen bij de autoriteiten en er kunnen beperkingen voor import en export gelden.
Een soortgelijke regeling kan zo nodig ook overwogen worden om misbruik van chemische
stoffen bij zelfdoding te voorkomen. Uiteraard moet dan wel eerst duidelijk zijn om welke
stoffen het precies gaat.
De wereldwijde chemiesector zet zich via het programma Responsible Care in voor een veilige
chemische keten, van productie tot afvalverwerking. Daarbinnen is ook aandacht voor
risicomanagement, productinformatie en ketenverantwoordelijkheid. In het kader daarvan
organiseert op 11 oktober 2017 een bijeenkomst over precursoren in Amsterdam, waar de
sector over de problematiek spreekt met de overheid en het OM.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, neem dan vooral contact op met
het VHCP (hier).
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