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Komen overeen:
Artikel 1

Doelen

1.

Partijen delen informatie die hen ter kennis komt over mogelijk oneigenlijk particulier gebruik
van chemische stoffen voor suïcide.

2.

Het adviseren van overheid, organisaties betrokken bij suïcidepreventie en marktpartijen over
eventueel passende acties of maatregelen.

3.

Uitvoeren van passende acties en maatregelen voor zover dit redelijkerwijs binnen de
mogelijkheden van de betrokken Partijen ligt.

Artikel 2

Reikwijdte

1.

De Code heeft alleen betrekking op suïcide door middel van de inname van chemische stoffen.
Andere methoden van suïcide worden buiten beschouwing gelaten.

2.

Alle chemische stoffen kunnen in ogenschouw worden genomen. Gezien het feit dat zeer
uiteenlopende typen chemische stoffen kunnen worden gebruikt voor suïcide, betekent dit dat
de Code een brede reikwijdte heeft.

Artikel 3

Werkwijze

1.

Partijen overleggen in principe tweemaal per jaar middels in gezamenlijke Overleggroep.
Daarnaast kan tussentijds een Overleg worden bijeengeroepen indien meer dan één Partij
daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld indien zich tussentijds een incident voordoet.

2.

Genodigden voor dit Overleg zijn de vertegenwoordigers van Partijen, en daarnaast
vertegenwoordigers van RIVM, NVIC en NVWA.

3.

Het overleg wordt gebaseerd op gegevens die Partijen in hun rol ter kennis zijn gekomen over
oneigenlijk gebruik van chemische stoffen voor suïcide.

4.

Tijdens het Overleg worden mogelijke acties en maatregelen besproken, voor zover mogelijk
noodzakelijk, effectief en proportioneel. Voor het nemen van een besluit namens het Overleg
is consensus vereist.

5.

Van stoffen waarvan bewezen is dat deze oneigenlijk worden gebruikt voor suïcide, wordt door
de Partijen ingezet op het beperken van de ongecontroleerde verkoop aan particulieren, voor
zover mogelijk, noodzakelijk, effectief en proportioneel.

6.

Partijen faciliteren desgevraagd ook bedrijven die niet zijn aangesloten bij een
branchevereniging bij eventuele acties en maatregelen.

7.

Om te voorkomen dat publiciteit juist tot nieuwe incidenten leidt treden Partijen naar buiten
toe zo min mogelijk in detail over de geïdentificeerde stoffen, tenzij dit ter voorkoming van
nieuwe incidenten beter wel kan gebeuren.

Artikel 4

Organisatie en financiering

1.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt zorg voor de organisatie, kennis
en het secretariaat van het Overleg.

2.

Deelnemende Partijen dragen de kosten voor hun deelname aan het Overleg en de door hen
eventueel te nemen passende acties en maatregelen, mits deze redelijkerwijs door hen te
dragen zijn en van hen verwacht kunnen worden.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Den Haag op 26 juni 2019
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