
Beantwoording vraag RTL Nieuws aan NVWA op 05/07/2018 
 
- Waarom handhaaft de NVWA naar eigen zeggen op MMS-producten MMS1 en MMS2, maar niet op 
het product Maltesian Mineral Solution/MMS No1. Classic?  
 

Antwoord:  

In het RIVM RIKILT Front Office rapport (bijlage II bij het 

BuRO advies) is het product Maltesian Mineral Solution No 1 

Classic beoordeeld voor het zuiveren van drinkwater. Het FO 

oordeelt dat het gebruik van Maltesian Mineral Solution No 1 

Classic voor het zuiveren van drinkwater geen risico’s op 

levert voor de consument. Dit betekent dat dit product niet 

als schadelijk wordt beschouwd. Zie ook het BuRO advies. 

 
Beantwoording aanvullende vragen RTL Nieuws aan NVWA op 06/07/2018 
 
 
- De NVWA komt in 2010 met een publiekswaarschuwing voor het gebruik van MMS. Eind 2016 
vraagt BuRo het RIVM om een risicobeoordeling te maken van MMS1 en MMS2. Waarom gebeurt dit 
pas eind 2016? 

  

Antwoord: 

BuRO concludeerde dat MMS nog steeds nationaal en vooral 

ook internationaal op de markt was en mogelijk nog steeds 

een beperkte gebruikersgroep zou kunnen hebben. 

Internationaal is hier ook informeel contact over geweest 

met verschillende buurlanden waaronder Engeland. BuRO 

was bekend met de aandacht die MMS had bij de FSA in 

Engeland en was ook op de hoogte van de desinteresse voor 

MMS in andere landen. Vervolgens heeft BuRO proberen te 

verkennen of specifieke gebruikersgroepen als mogelijk 

hoog-risicogroep geïdentificeerd zouden kunnen worden. Die 

verkenning bleek lastig omdat potentiele gebruikers niet 

simpel te traceren zijn. De verkenning leidde er wel toe dat 

een BuRO-advies, dat verder zou gaan dan de 

publiekswaarschuwing in 2010, noodzakelijk kon zijn. Om na 

te gaan hoe groot het risico daadwerkelijk was, is de 

assistentie van Front Office RIVM/RIKILT ingeroepen.  

 

In de periode 2010-2018 is een aantal keren een maatregel 

genomen op het gebruik van een medische claim bij het product 

MMS. 

 
  
- In maart 2017 verschijnt de risicobeoordeling van het RIVM over MMS1 en MMS2, waarin wordt 
gewaarschuwd voor de gevaren van MMS: ''Het gebruik van MMS volgens de aanwijzingen van de 
leveranciers is niet veilig. Ernstige gezondheidsrisico's kunnen niet worden uitgesloten vanwege ruime 
tot zeer ruime overschrijding van de veilig geachte blootstelling, wanneer MMS volgens protocol 
gebruikt wordt. Temeer omdat MMS ook bestemd zijn te worden gebruikt door zeer kwetsbare 
bevolkingsgroepen (ernstig zieken, pasgeboren baby's).'' Toch wacht de NVWA tot de verschijning 
van een aanvullend advies over een soortgelijks MMS-middel met de naam MMS No1. Classic, 
alvorens men besluit te gaan handhaven op MMS1 en MMS2. Waarom heeft de NVWA na 
verschijning van de risicobeoordeling in maart 2017 niet meteen ingegrepen en gehandhaafd? 
 

Antwoord: 

Omdat over MMS op verschillende websites verschillende informatie 

stond, moest uitgezocht worden wat de samenstellingen waren. 

Tegelijkertijd is gezocht of er intoxicatiegevallen waren in Nederland 



en daarbuiten. Dit uitzoekproces kostte tijd en moest zorgvuldig 

gebeuren.  

 
 
-       Welke handhavingsinstrumenten zet de NVWA in? Heeft de NVWA boetes opgelegd? 
 

Antwoord: 

Tot nu toe zijn in de afgelopen periode 5 (web-)winkels 

geïnspecteerd. Dit heeft geresulteerd in 2 maatregelen. 
 

  
- In het aanvullende advies van het RIVM over MMS No1. Classic schrijft het RIVM als conclusie over 
de schadelijkheid van dit middel: ''Omdat het productinformatieblad niet weergeeft hoeveel druppels 
natriumchloriet en zoutzuur moeten worden gebruikt bij de bereiding van de ‘geactiveerde’ oplossing, 
kan het zijn dat er hogere concentraties bereikt worden dan gewenst, en kunnen de grenswaarden 
mogelijk overschreden worden. In dat geval kunnen gezondheidseffecten niet worden uitgesloten.” 
De NVWA concludeert in haar eindadvies/beoordeling op basis van de risicobeoordeling van het RIVM 
echter over dit middel: ''In het RIVM RIKILT Front Office rapport (bijlage II bij het BuRO advies) is het 
product Maltesian Mineral Solution No 1 Classic beoordeeld voor het zuiveren van drinkwater. Het FO 
oordeelt dat het gebruik van Maltesian Mineral Solution No 1 Classic voor het zuiveren van drinkwater 
geen risico’s op levert voor de consument. Dit betekent dat dit product niet als schadelijk wordt 
beschouwd.''? Hoe valt dit te bezien in het licht van de RIVM-conclusie dat gezondheidseffecten bij het 
gebruik van MMS No1. Classic juist NIET kunnen worden uitgesloten? 
 

Antwoord: 

In veel landen wordt water ontsmet met ingrediënten die ook 

in MMS zitten. Daarvoor kunnen relatief beperkte 

hoeveelheden gebruikt worden die schadelijke micro-

organismen doden, maar die niet schadelijk hoeven te zijn 

voor gezonde mensen. MMS kan echter ook veel hoger 

gedoseerd worden dan voor drinkwaterontsmetting 

toereikend is; bij die hogere dosering zijn schadelijke 

effecten voor de mens zeker niet uitgesloten.  
 

  
- De NVWA geeft aan sinds maart 2018 te handhaven op de handel in MMS1 en MMS2. Kunt u 
aangeven wanneer de eerste handelaar concreet is gemeld dat deze de verkoop van dit product 
moest stoppen? Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat dat niet in maart 2018, maar pas in juni 2018 
is gebeurd. Klopt dat? 
             
 

Antwoord: 

In maart 2018 heeft de NVWA aangegeven op grond van het advies 

van BuRO en artikel 14 van de Algemene 

Levensmiddelenverordening te gaan handhaven op MMS. Het 

opzetten van een inspectietraject neemt enige tijd in beslag. 
 

  
- Hoe is het mogelijk dat in juli 2018 RTL Nieuws het middel MMS1 kan bestellen op een openbare 
website die notabene wordt genoemd in de risicobeoordelingen van de NVWA, namelijk 
Natufarm.com/.nl? Waarom heeft de NVWA niet ingegrepen bij deze handelaar?  
 

Antwoord: 

Het product MMS aangeboden op de website van Natufarm 

wordt nu verkocht als WPS met als doel waterzuivering. 

Hierdoor is het geen levensmiddel meer. Daardoor kan de 

NVWA niet handhaven op grond van artikel 14 van de 

Algemene Levensmiddelenverordening. 

 

http://natufarm.com/.nl?


  
- Is de NVWA geinformeerd over de waarschuwing uit begin 2016 uit het VK, zoals omschreven in de 
parliamentary questions? 
,,The Food Standards Agency (FSA) has issued advice that Miracle Mineral Solution (MMS) is not 
safe and should not be sold as a supplement. It has been working with local authorities across the 
country to share knowledge, investigate and disrupt the sale of MMS and other similar products. 
Further activity is being conducted with the support of the Medicine and Healthcare products 
Regulatory Agency and with the involvement of the FSA’s National Food Crime Unit. This activity is 
ongoing and it would not be appropriate to comment in detail. 
However, the FSA has secured the removal of MMS products from some major marketplace websites, 
and it has shared information internationally through the National Crime Agency, alerting authorities in 
other countries to planned seminars at which the use of MMS is promoted.”  

 
 

                            Antwoord: 

                            Zie beantwoording eerste vraag. 

 


