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1 Inleiding
Het gebruik van lachgas als partydrug veroorzaakt steeds meer problemen. Zeker in combinatie
met het gebruik van alcohol of andere drugs. Voorbeelden hiervan zijn een toename van het aantal
verkeersongevallen na lachgasgebruik of jongeren die overlast in de buurt veroorzaken. Daarnaast
kan (overmatig gebruik) gezondheidsrisico’s met zich mee brengen.
Tegelijkertijd zijn er weinig tot geen regels die de verkoop van lachgas of het gebruik van lachgas
beperken. Diverse gemeenten hebben bureau RVS gevraagd om meer kennis te bundelen over de
(on)mogelijkheden om overlast en hinder als gevolg van verkoop en gebruik van lachgas, tegen te
gaan.
Lachgas valt sinds 2016 onder de Warenwet en is daarom verkrijgbaar als ‘waar’ voor
particulieren. In de Warenwet is geen specifiek verbod opgenomen. Hoewel op 3 september 2019
een motie (Bijlage 1) bij de Tweede Kamer is ingediend om de verkoop van lachgas voor recreatief
gebruik aan banden te leggen, moeten gemeenten vooralsnog zelf de verkoop en het gebruik van
lachgas reguleren. Deze handreiking is geschreven om gemeenten en hun partners hierin te
ondersteunen.

Leeswijzer
Deze handreiking geeft eerst een actuele stand van zaken over het probleem van recreatief
lachgasgebruik. Daarna beschrijft deze handreiking de mogelijkheden van gemeenten om verkoop
en gebruik van lachgas te beperken. Op deze manier biedt deze handreiking een eerste aanzet om
overlast als gevolg van lachgasgebruik tegen te gaan.
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2 Het probleem van recreatief lachgasgebruik
2.1 Wat is lachgas?
Lachgas is een kleur- en geurloos gas en de werkzame stof is di-stikstofmonoxide (N2O). Lachgas
wordt in ziekenhuizen gebruikt als narcosemiddel of bijvoorbeeld door tandartsen als kortdurende
pijnstiller. Daarnaast wordt lachgas gebruikt als drijfgas voor slagroomspuiten. Recreatief wordt
lachgas geïnhaleerd vanuit ballonnen die met behulp van een slagroomspuit worden gevuld met
gas uit (slagroom)patronen. 1 Onder recreatief gebruik wordt het gebruik van lachgas als partydrug
verstaan. 2

2.2 Risico’s lachgas
Onderzoek wijst uit dat er recentelijk een toename is van recreatief gebruik van lachgas onder
jongeren en jongvolwassenen, zowel binnen als buiten het uitgaansleven. 3 Het gebruiken van
lachgas is laagdrempelig: lachgas is gemakkelijk te verkrijgen omdat het sinds februari 2016
onder de Warenwet valt en veiligheidsrisico’s nog niet concreet in beeld gebracht zijn. Hierdoor is
lachgas verkrijgbaar in winkels, bij groothandels en bij bezorgdiensten. Er gelden geen specifieke
productveiligheidsregels voor de verkoop van lachgas. 4
Door deze laagdrempeligheid van lachgas kunnen gebruikers gemakkelijk lachgas kopen. Samen
met de onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s op zowel korte als lange termijn, maakt dat
lachgasgebruik gewoner is geworden. Professionals maken zich dan ook zorgen, omdat de juiste
risicoperceptie over lachgasgebruik niet aanwezig lijkt te zijn bij lachgasgebruikers. Voorbeelden
van nadelige gevolgen van lachgasgebruik zijn een toename van het aantal verkeersongevallen en
jongeren die overlast in de buurt veroorzaken. De verkoop van lachgas kan daarom worden gezien
als een risico voor de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en milieu.4
Daarnaast brengt het gebruik van lachgas positieve effecten met zich mee, zoals ontspannen
gevoelens en een korte roes. Hierdoor heeft lachgas een onschuldig en positief imago; er worden
weinig vragen gesteld over de negatieve gevolgen van lachgasgebruik. Toch zijn er wel negatieve
effecten gerapporteerd over het gebruik van lachgas, zoals hoofdpijn, duizeligheid, wegvallen/out
gaan, tintelingen of valpartijen. Gevaarlijk dus, omdat gebruikers zich niet direct bewust zijn van
deze negatieve gevolgen van lachgas gebruik. Inmiddels zijn er gevallen bekend van ernstige
gezondheidsproblemen na veelvuldig lachgasgebruik.

1

Nabben, T., van der Pol, P., & Korf, D. J. Roes met een luchtje.

2

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/lachgas/vraag-en-antwoord/wat-is-%E2%80%98recreatief-gebruik%E2%80%99-van-lachgas

3

Luijk, S. J., & Nijkamp, L. M. (2019). Recreatief lachgasgebruik en gezondheidsrisico’s. JGZ, 51(2), 2-7.

https://doi.org/10.1007/s12452-018-00166-z
4

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/lachgas/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-voor-handelaren-van-lachgas

Lachgas, bestuurlijk handelingsperspectief

3

2.3 Gezondheidsrisico’s
Hoewel het RIVM in 2016 een risicobeoordeling heeft uitgevoerd met betrekking tot de schadelijke
effecten van lachgasgebruik, zijn er aanvullend nog weinig onderzoeken gedaan naar de negatieve
lange-termijn gezondheidseffecten van recreatief lachgasgebruik. Het RIVM geeft aan dat
gebruikers duizelig kunnen worden, een verminderd oriëntatie vermogen kunnen hebben en wazig
kunnen gaan zien. Ook neurologische gevolgen kunnen optreden als gevolge van een vitamine
B12 tekort. Dit is echter slechts gerapporteerd bij langdurig en herhaaldelijk lachgasgebruik.
Op de site van de GGD wordt het volgende gezegd over de risico’s van het gebruik van lachgas. De
factsheet van het Trimbos instituut gaat hier dieper op in.
Lachgas combineren met alcohol of andere verdovende middelen is zeer gevaarlijk, waardoor
gebruikers onvoldoende zuurstof binnen kunnen krijgen;
Hoewel onwaarschijnlijk, kunnen longen of lippen bevriezen door verkeerd gebruik van lachgas
direct vanuit een gasfles;
Er kan een tekort aan zuurstof ontstaan in de hersenen bij lachgasgebruik. Bij een
zuurstoftekort kan de gebruiker hoofdpijn krijgen, duizelig worden, zijn/haar evenwicht
verliezen en/of flauw vallen;
Lachgas gebruiken tijdens verkoudheid is gevaarlijk door de extra druk die ontstaat in het
hoofd. Dit kan leiden tot oorpijn of zelfs tot blijvende gehoorschade;
Het is waarschijnlijk dat lachgas slecht is voor de ontwikkeling van hersenen bij kinderen
doordat lachgas de NMDA-receptor blokkeert;
Zelfs uren na het gebruik van lachgas, kan de gebruiker ‘na-ijlen’ waardoor de gebruiker zich
mogelijk slechter kan concentreren en minder goed kan opletten;
Blijvende gehoorschade mogelijk bij gebruik lachgas wanneer de gebruiker verkouden is,
doordat druk op het hoofd tijdens een verkoudheid groter is dan normaal;
Verslaving is een risico omdat craving en gewenning kan optreden bij meer lachgasgebruik;
Doordat lachgas de werking van vitamine B12 blokkeert kunnen er tintelingen, duizeligheid en
een verdoofd gevoel in je vingers en tenen worden ervaren. Bij extreem veel gebruik kan
zenuwschade aan het ruggenmerg worden opgelopen. Dit kan uiteindelijk leiden tot
verlamming;
Lachgas gebruiken tijdens een zwangerschap kan schadelijk zijn voor je ongeboren kind.
Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) meldt dat het jaarlijkse aantal meldingen
over gezondheidsklachten na het gebruik van lachgas toeneemt sinds 2015. Recent gaat deze
melding over chronisch gebruik van lachgas. Hierover is meer te lezen in hun jaaroverzicht van
2018.
Lachgas als partydrug wordt dus een steeds groter probleem. Maar wat kunnen gemeenten en hun
partners hier nu aan doen? Het volgende hoofdstuk beschrijft suggesties voor de bestuurlijke
aanpak.
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3 Gemeentelijk handelingsperspectief
Wat kunnen gemeenten doen om het gebruik en/of de verkoop van lachgas tegen te gaan?
Volgens het Trimbos instituut kunnen gemeenten zich richten op de gebruiker en op de
verstrekker door: 1) de APV, 2) de verkoop aan banden te leggen en 3) de gebruikers te
informeren over lachgas(gebruik). Deze drie manieren worden achtereenvolgend besproken.

3.1 De APV als instrument tegen lachgas
In de zomer van 2019 is de nieuwe model-APV aangeboden. In dit model is echter geen extra
artikel over lachgas opgenomen. De VNG zegt daarover in hun ledenbrief van augustus 2019 dat
de model-APV al voorziet in voldoende mogelijkheden om op te treden tegen hinderlijk gedrag.
Die desbetreffende artikelen zijn hieronder uiteengezet. Daarnaast stelt de VNG dat bij
evenementen waarvoor een vergunningsplicht geldt, de gemeente als voorschrift een ‘verbod van
verkoop van lachgas’ in de vergunning kan opnemen met als motivering het voorkomen van
hinder. De volledige ledenbrief is hier te vinden.

Model APV: Artikelen hinderlijk gedrag
Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
1.

2.

Het is verboden op een openbare plaats:
a. te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare
toiletgelegenheid, voertuig, hek, omheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor niet
bestemd straatmeubilair;
b. zich op te houden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig overlast of
hinder veroorzaakt.
Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de artikelen 424, 426bis of 431
van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen
1.
2.

Het is verboden zonder redelijk doel:
a. zich in een portiek of poort op te houden;
b. in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.
Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van een flatgebouw, appartementsgebouw of een
soortgelijke meergezinswoning of van een gebouw dat voor publiek toegankelijk is, verboden zich zonder
redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van dat gebouw.

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten
Het is verboden zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een
voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan
waarvoor deze ruimte is bestemd. Onder deze ruimten worden in elk geval verstaan portalen, telefooncellen,
wachtlokalen voor het openbaar vervoer, parkeergarages en rijwielstallingen.

Een goed voorbeeld is het raadsvoorstel van Enschede. In dit voorstel wordt beschreven dat het
wenselijk is regels op te stellen in de APV over het verbod van het gebruik van lachgas, over het
verbieden van vergunningen voor evenementen als daar lachgas wordt verkocht en/of gebruikt en
over het verbod van lachgas in horeca. Dit voorstel van augustus 2019 is hier te lezen, of te vinden
in Bijlage 2. Gemeente Veldhoven heeft dit al opgenomen in hun APV (zie artikel 2.34a).
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3.2 Verkoop van lachgas beperken
Het Trimbos instituut heeft een handreiking en een factsheet uitgebracht om gemeenten te helpen
bij de aanpak van lachgas. In deze handreiking is informatie te vinden over de gebruikers van
lachgas en de maatregelen die getroffen kunnen worden om de verkoop van lachgas te beperken.
Voorbeeld hiervan is het tegengaan van lachgasverkoop in de horeca en op evenementen en de
handhaving daarvan. Daarnaast geeft de handreiking tips over het in kaart brengen van
gebruikersgroepen binnen gemeenten, hoe gemeenten kunnen communiceren over
lachgasgebruik en hoe het gesprek daarover gestart kan worden.
Voor wat betreft de verkoop van lachgas, is gemeente Alkmaar een goed voorbeeld. In de
beleidsregels voor verlening van evenementenvergunningen hebben zij opgenomen dat aan de
evenementvergunning nadere voorschriften kunnen worden verbonden over de verkoop van
lachgas. Dit betekent een verbodsvoorschrift van de verkoop van lachgas tijdens evenementen.
Deze maatregel heeft tijdens Koningsdag 2019 een afname laten zien van de openlijke verkoop
van lachgas. Zie hier voor hun aanpak, ook te vinden in Bijlage 3.
Daarnaast krijgt gemeente Arnhem als eerste gemeente een totaalverbod op de verkoop van
lachgas. Dit wil zeggen dat naast de verkoop van lachgas op straat, ook de verkoop in
horecagelegenheden aan banden wordt gelegd. Arnhem gebruikt hiervoor de Wet Milieubeheer die
stelt dat de verkoper verplicht is om gevaren voor mens of milieu te beperken of te voorkomen.
Het gebruik van lachgas kent gevaren waardoor de verkoper handelt in strijd met de wet.

3.3 Actief ontmoedigen van lachgas
In de handreiking van het Trimbos Instituut worden negen tips gegeven die professionals en
gemeenten kunnen gebruiken voor het aanpakken van de verkoop en het gebruik van lachgas.

Tips voor informeren over lachgasgebruik
1. Ga met jongeren in gesprek over het gebruik van lachgas;
2. Maak een onderscheid in benadering van jongeren op basis van hun ervaring met
middelengebruik en pas je boodschap hierop aan;
3. Er zijn verschillende gebruikers waarop de aanpak in voorlichting en benadering
aangepast dient te worden;
4. Kom met een eerlijke boodschap; erken hierin de nog onbekende informatie over
lachgasgebruik ook;
5. Besteed aandacht aan het risico dat de lachgasroes kan na-ijlen;
6. Ervaringen van gebruikers als onderdeel van de boodschap naar gebruikers;
7. Een boodschap over veelvoorkomende risico’s is effectiever dan een boodschap
waarin mogelijke risico’s die zelden voorkomen de overhand hebben;
8. Jongeren reageren slecht op paniek-boodschappen;
9. Probeer niet mee te gaan in paniek en onrust over het thema.
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Daarnaast noemt het Trimbos instituut dat het gesprek over lachgas op een ludieke wijze gestart
kan worden, waarmee de drempel om over het onderwerp te spreken lager wordt. Een goed
voorbeeld hiervan is gemeente Culemborg die vorig jaar een grote inzamelactie voor
lachgasampullen opzette in combinatie met een prijsvraag om daarmee het lachgasgebruik in
kaart te brengen en het gesprek op gang te brengen.
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Bijlage 1 – Motie aan banden leggen verkoop lachgas voor recreatief gebruik
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4 Bijlage 2 – Voorstel Gemeenteraad Enschede
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Bijlage 3 – Alkmaarse aanpak van verkoop lachgas
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