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Over deze handreiking

Waarom deze handreiking?

Door het recreatieve gebruik van lachgas komen beleidsmedewerkers, preventieprofessionals en 
handhavers voor uitdagingen te staan. Ze ervaren onder meer uitdagingen bij het beperken van de 
beschikbaarheid en het aanpakken van de overlast door gebruik van lachgas. Daarnaast is het lastig 
om kwetsbare jongeren en jongvolwassenen met een patroon van problematisch gebruik te bereiken 
met advies, preventie en zorg. Deze handreiking biedt een overzicht van mogelijkheden om hiermee 
aan de slag te gaan. 

Voor gemeenten en gemeentelijke handhavers is er een overzicht van maatregelen en juridische 
instrumenten die zij kunnen inzetten om het aantal verkooppunten van lachgas terug te brengen. 
Handhavers kunnen daarnaast ook informatie vinden over hoe overlast door gebruik op straat of 
gebruik van lachgas in het verkeer kan worden aangepakt. Voor preventieprofessionals zijn materialen 
en handvatten beschikbaar, wanneer zij op lokaal niveau acties willen ondernemen met betrekking 
tot preventie en voorlichting. Daarnaast zijn voorbeelden opgenomen van integrale samenwerkingen 
tussen gemeenten, handhavers en preventieprofessionals ter inspiratie. 

Lachgas zal per 1 januari 2023 op lijst II van de Opiumwet geplaatst worden via een wijziging van het 
Opiumwetbesluit (Rijksoverheid, 2022). Daarmee zal de handel, het bezit en de productie van lachgas voor 
recreatief gebruik verboden worden. 

Totstandkoming handreiking

Deze handreiking is tot stand gekomen met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. De informatie in deze handreiking is samengesteld op basis van onderzoek, maatregelen en 
handvatten met betrekking tot de aanpak van de verkoop en het recreatief gebruik van lachgas. Hierin 
zijn ervaringen meegenomen van gemeenten, preventieprofessionals en handhavers die al stappen 
hebben gezet ten aanzien van dit onderwerp.

Wilt u meer weten over wat lachgas is en wat de effecten en risico’s zijn? Bezoek dan  
www.drugsinfo.nl of bel de drugsinfolijn 0900-1995. Bent u op zoek naar cijfers over gebruik en 
incidenten? Bezoek dan www.nationaledrugmonitor.nl

https://www.drugsinfo.nl
https://www.nationaledrugmonitor.nl
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Handreiking in ontwikkeling
Deze handreiking is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door het Trimbos-
instituut in samenwerking met partners uit het veld. Wij achten het van groot belang dat de 
informatie beschreven in de handreiking aansluit bij de praktijk van gemeenten, handhavers en 
preventieprofessionals.

Heeft u opmerkingen, aanvullingen of vragen over deze handreiking? Neem dan contact op met 
projectleider Desirée Spronk via dspronk@trimbos.nl. 

mailto:dspronk%40trimbos.nl?subject=
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1 Lokale integrale aanpak verkoop en gebruik

Gemeenten zijn dé partij om de regie te pakken in de aanpak van de verkoop en het recreatieve gebruik 
van lachgas. Ze kunnen het aanbod beperken door de inzet van juridische instrumenten. Daarnaast 
zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van effectieve preventie gericht op bescherming en het 
aanbieden van hulp voor jongeren die gebruiken. 

Over lachgas
Meer weten over hoe vaak gebruik voorkomt en wat de beleidsontwikkelingen zijn? 
Deze worden beschreven in de Nationale Drug Monitor. 
www.nationaledrugmonitor.nl/lachgas 

1.1 Stappenplan ontwikkeling aanpak

De gemeente fungeert als regisseur en is een belangrijke verbinder tussen partijen. Dit houdt in dat de 
gemeente partijen vanaf het begin af aan bij de ontwikkeling van een aanpak betrekt en deze partijen 
ondersteunt om met elkaar samen te werken. Denk hierbij in ieder geval aan de volgende partijen: 
preventie-afdelingen van de instellingen voor verslavingszorg, het lokaal jongerenwerk, scholen, 
handhavers en huisartsen. 

Zet in op de volgende stappen bij de ontwikkeling van een aanpak:

• Inventariseer lachgasproblematiek in de gemeente: op welke plekken speelt het, onder welke 
groepen wordt het gezien en wat is er al op dit onderwerp gedaan. Denk bijvoorbeeld aan 
preventie-activiteiten, handhaving en beleid.

• Blijkt uit je inventarisatie dat er zorgen omtrent lachgasgebruik zijn, maak dan het aanpakken 
ervan politiek en bestuurlijk belangrijk. Formuleer een strategie en breng deze ter sprake bij 
bestuurders om mensen en middelen vrij te spelen.

• Betrek bij een aanpak van lachgasproblematiek alle relevante lokale partijen. Denk aan 
verstrekkers zoals de horeca en detailhandel (o.a. avondwinkels), maar ook aan handhavers (o.a. 
politie, gemeentelijke handhavers) en partijen uit het veld (o.a. jongerenwerkers, instelling voor 
verslavingszorg, etc.).

• Maak samen met lokale partijen een plan, waarin zowel wordt ingezet op de aanpak van de 
beschikbaarheid als het gebruik van lachgas. Besteed aandacht aan het versterken van de sociale 
omgeving in signaleren, bespreekbaar maken van de risico’s en eventueel doorverwijzen bij 
problematisch lachgasgebruik. De preventiedeskundingen van de regionale instellingen van 
verslavingszorg zijn hierin de belangrijkste samenwerkingspartner voor de gemeente. Zorg 
daarom dat ze zo vroeg mogelijk betrokken worden bij de ontwikkeling van een aanpak.

https://www.nationaledrugmonitor.nl/lachgas 
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FAQ: Waarom een aanpak specifiek op lachgas?
Vaak krijgen we de vraag of een aanpak specifiek gericht op lachgas nodig is.  
Het antwoord is ‘ja’. Lachgas gaat namelijk vaak samen met specifieke uitdagingen.

• Het vraagt om samenwerking en afstemming tussen het sociaal en het veiligheidsdomein. 
• Er speelt een levendige, vrije handel doordat het niet verboden is. 
•  Lachgas wordt onder meer gebruikt door jonge, soms kwetsbare doelgroepen. Vanuit preventie 

vraagt de aanpak van lachgas daarom extra aandacht.

Samenwerking tussen het sociaal en veiligheidsdomein
De aanpak van lachgas is domeinoverstijgend. Dit zorgt soms voor extra uitdagingen. Hoe zorg 
je er bijvoorbeeld voor dat handhaving op overlast er niet toe leidt dat kwetsbare groepen zich 
opgejaagd voelen en uit beeld van de preventiewerkers raken? En wat doe je als handhaver 
als je je zorgen maakt over een groepje gebruikers? Je wilt toch wat kunnen betekenen om 
gezondheidsproblemen te voorkomen. Bewaak dat de aanpak niet bij een van de domeinen 
komt te liggen, maar zoek elkaar op.

Tips:
•  Zoek je collega: ga actief op zoek naar welke beleidsmedewerker(s) uit andere domeinen zich 

ook met lachgasproblematiek bezighouden.
•  Bespreek je doel: bespreek met elkaar hoe je invulling geeft aan de aanpak van lachgas.
•  Maak afspraken met elkaar: breng de lokale partijen bij elkaar op het thema lachgas. Maak 

afspraken over rolverdelingen en samenwerkingen. Bij welk domein ligt de regie? Het is 
belangrijk dat er iemand integraal verantwoordelijk is. Wie doet wat? En wanneer schakel je 
de ander in? Bespreek hier ook welke uitdagingen er zijn.
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1.2 Beperken beschikbaarheid: Juridische instrumenten en 
vrijwillige afspraken

De VNG heeft een overzicht gepubliceerd van model-bepalingen in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) en handvatten uit landelijke wetgeving die kunnen worden ingezet om de 
verkoop en overlast door gebruik van lachgas aan te pakken. In 2021 zijn artikel 2.48a lid 1 en lid 2 
aan de model APV-bepalingen toegevoegd. De nieuwe artikelen stellen gemeenten in staat om het 
gebruik van lachgas te verbieden. Daarnaast zijn er 6 nieuwe feitcodes vrijgegeven om bestuurlijk te 
kunnen handhaven op overtredingen van deze artikelen. Lees hier meer over de nieuwe feitcodes 
die vanaf 1 november 2021 zijn vrijgegeven. De VNG heeft ook een visualisatie uitgebracht dat een 
handig overzicht geeft van alle artikelen met bijbehorende feitencodes die ingezet kunnen worden. 
In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de juridische mogelijkheden. Voor de APV-bepalingen is 
door de VNG een document opgesteld met handvatten voor handhaving. 

Tabel 1.  Overzicht van juridische mogelijkheden aanpak lachgasverkoop en -gebruik  
(VNG, 2019a, 2021).

Model 
APV-bepalingen 
(vooral) gericht 
op burgers

Artikel 2.48a lid 1*  (verbod om op een openbare plaats lachgas als 
recreatief roesmiddel te gebruiken)

Artikel 2.48a lid 2**  (verbod om op een openbare plaats lachgas als 
recreatief roesmiddel te gebruiken)

Model 
APV-bepalingen 
(vooral) gericht 
op burgers

Artikel 2:47 (hinderlijk gedrag op openbare plaatsen)
Artikel 2:49 (verboden gedrag in of bij gebouwen)
Artikel 2:50  (hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke 

ruimten)
Artikel 2:74 (drugshandel op straat)
Artikel 2:74a (openlijk drugsgebruik)
Artikel 5:15 (ventverbod)

Model 
APV-bepalingen 
(vooral) gericht 
op ondernemers

Artikel 2:25 (evenementenvergunning)
Artikel 2:28 (exploitatie openbare inrichting)
Artikel 2:29 (sluitingstijd)
Artikel 2:34c  (beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven)
Artikel 5:18  (standplaatsvergunning en weigeringsgronden)

Overige 
regelgeving***

Art. 14 lid 2 Alcoholwet (verbod op kleinhandel)
Art. 31 lid 2  Alcoholwet (intrekken vergunning bij overtreding art. 14 

lid 2)
Art. 5  Modelverordening Winkeltijden (mogelijkheid intrekken 

ontheffing)

*  Lid 1 van artikel 2.48a gaat over een verbod dat ingezet kan worden wanneer gebruik gepaard gaat met overlast of 
andere gedrag dat leidt tot verstoring van de openbare orde of woon- en leefklimaat, of nadelige beïnvloeding van het 
woon- of leefklimaat of anderszins hinder veroorzaken.

**  Lid 2 van artikel 2.48a gaat over een verbod in een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter 
bescherming van openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied.

*** Uit jurisprudentie blijkt dat een gemeente de horeca geen lachgasverbod mag opleggen (ECLI:NL:RBMNE:2021:5766).

Lachgas komt per 1 januari 2023 via een wijziging van het Opiumwetbesluit op lijst II van de 
Opiumwet. Dat betekent dat de handel, het bezit en de productie van lachgas voor recreatief gebruik 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/20200514_ledenbrief_lachgas.pdf
https://vng.nl/nieuws/laatste-informatie-naar-aanleiding-van-de-motie-lachgas
https://vng.nl/nieuws/nieuwe-feitcodes-voor-handhaven-op-lachgas
https://vng.nl/sites/default/files/2021-10/visualisatie-feitcodes-lachgas.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/20200514_bijlage-nadere-toelichting-bij-model-apv-bepalingen-waarmee-overlast-door-lachgas-kan-worden-aangepakt.pdf
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Burgemeester-Veenendaal-mag-horeca-geen-lachgasverbod-opleggen.aspx
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vanaf dan landelijk verboden zijn. Dit gaat implicaties hebben voor een aantal van bovenstaande 
model APV-bepalingen. De overheid en de VNG zijn in voorbereiding om gemeenten hier over te 
informeren. Daarnaast is de overheid bezig met het ontwikkelen van een infographic om bedrijven 
te informeren die werken met lachgas, over welke gevolgen de nieuwe wettelijk status voor hun heeft 
en welke uitzonderingen er zijn.

Naast de inzet van juridische instrumenten kunnen gemeenten ervoor kiezen het gesprek aan te gaan 
met verstrekkers om vrijwillige afspraken te maken over de verkoop en beschikbaarheid van lachgas. 
Denk aan afspraken met horeca of verkopers.

1.3 Online verkoop van lachgas

Online is een grote bezorgmarkt voor lachgas ontstaan in de afgelopen jaren. Het is een markt waar 
lastig grip op te krijgen is. Er zijn op dit moment geen handvatten beschikbaar voor de aanpak van 
online verkoop van lachgas. Zodra lachgas onder de Opiumwet valt is dit wel het geval. Zowel via 
websites als sociale media (zoals Instagram en Snapchat) wordt lachgas aangeboden. Waar voorheen 
voornamelijk patronen werden verkocht (Nabben, Pol & Korf, 2017) bestaat het aanbod nu meer uit 
cilinders. Deze cilinders variëren in grootte van 2 kilogram tot 10 kilogram of meer. 

Verkopers richten zich op het stimuleren van koopgedrag. Opvallendheden in het aanbod van 
bezorgdiensten zijn:

• Het aanbod van patronen met smaakjes en oliën die die gebruikers in hun ballon kunnen bijvoegen 
om de smaak van het rubber niet te hoeven proeven.

• De verkoop van spuitsystemen in combinatie met cilinders die het makkelijk maken om achter 
elkaar door ballonnen met lachgas te vullen. Dit zijn slangen met spuitpistolen die aan de cilinder 
kunnen worden bevestigd.

• De verkoop van dempers om het sissende geluid van de cilinder bij het vullen van ballonnen te 
dempen.

Er zijn online geen maximale hoeveelheden die per persoon besteld kunnen worden. Aanbieders 
geven daarnaast kortingen op cilinders en bieden naast lachgas ook snacks en drankjes aan, waaronder 
alcohol. Online bezorgdiensten hanteren vaak geen leeftijdsgrens voor de verkoop van lachgas. 
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1.4 Opslag en vervoer van lachgas

Er is een aantal mogelijke handvatten voor handhaving ten aanzien van de opslag en het vervoer van 
lachgas, waar op lokaal niveau vanuit de politie of gemeente op gehandeld kan worden.

• Vervoer: Het vervoer van lachgas valt onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) en de 
Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 
(ADR). De Wvgs stelt dat elk beroepsmatig vervoer van gevaarlijke stoffen verboden is, tenzij er 
aan bepaalde regels en voorschriften wordt voldaan. Denk aan een vervoersdocument, voorschrift 
voor etiketten, opleiding personeel etc. Specifiek ten aanzien van het vervoer van lachgas, is er 
door de politie met de bevoegde autoriteit en het Openbaar Ministerie een handhavingsafspraak 
gemaakt over het vervoer van lachgas door een particulier. Bij minder dan 2kg wordt er geen 
verbaal opgemaakt en niet gehandhaafd.

• Opslag: Wanneer er sprake is van particuliere opslag dan zijn de Woningwet en het Bouwbesluit 
2012 van toepassing. Het Bouwbesluit 2012 stelt dat het verboden is om brandgevaarlijke stoffen in, 
op of nabij een bouwwerk aanwezig te hebben. Lachgas is brandbevorderend en valt daarom onder 
het Bouwbesluit. Dit geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor kelderboxen, garageboxen 
en gehuurde opslaglocaties. Een totale waterinhoud van 115 liter is de grenswaarde waarboven de 
Woningwet en het Bouwbesluit 2012 van toepassing zijn. 

• Een verhuurder kan in een huurovereenkomst een bepaling opnemen die de opslag van gevaarlijke 
stoffen in het te huren pand of perceel verbiedt. Indien de huurder zich aantoonbaar niet aan die 
bepaling houdt, kan door de rechter de huurovereenkomst ontbonden worden. 

• Wanneer er sprake is van bedrijfsmatige opslag zijn de Wet algemene bepalingen omgevingrecht 
(Wabo), het Activiteitenbesluit mileubeheer, de Activteitenregeling mileubeheer en de PGS-15 
van toepassing.
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2 Preventie

2.1 Preventie van het gebruik van lachgas

Drugspreventie heeft als doel het voorkomen of uitstellen van het (eerste) gebruik van lachgas. 
Daarnaast wordt preventie ingezet om problematisch gebruik en verslaving te voorkomen. Ook is 
voorkomen van sociale- en gezondheidsproblemen als gevolg van lachgasgebruik een belangrijk doel 
van preventie. 

De preventie-afdelingen van de regionale instelling van verslavingszorg hebben een belangrijke 
adviserende rol bij de vormgeving van preventie. Betrek daarom altijd deze partij bij het opstellen 
van de preventieplannen. Daarbij voeren preventieafdelingen zelf ook interventies uit, verwijzen ze 
naar hulp en hebben ze een rol bij de deskundigheidsbevordering van andere professionals zoals 
jongerenwerk. 

Zorg dat er in het preventieplan speciale aandacht is voor gebruikers van lachgas in kwetsbare 
groepen. Problematisch en veelvuldig gebruik komt vaker voor in deze groepen. Het is belangrijk 
om deze groep in beeld te krijgen, contact te leggen en bij signalen van (beginnend) problematisch 
gebruik te verwijzen of hulp te kunnen bieden. 

Let op mogelijke ongewenste effecten van preventie en voorlichting
In tegenstelling tot wat in het verleden wel eens gedacht werd, zijn algemene voorlichtingscampagnes 
of voorlichtingen in de klas aan leerlingen meestal geen goed idee. Hiermee worden groepen 
bereikt die niet met lachgas bezig zijn. Dit kan onbedoeld normaliserend werken. Ook kan 
het nieuwsgierigheid opwekken. Er zijn soms uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer in een 
bepaalde wijk lachgasgebruik vaak voorkomt. Bespreek dit met de preventiewerker.

Zet bij groepen waar lachgasgebruik (mogelijk) voorkomt in op het versterken van de sociale omgeving. 
Ouders, docenten, preventiewerkers en het jongerenwerk zijn belangrijk in deze omgeving. Zij staan 
dicht bij de gebruiker. Leer hen om gebruik te signaleren, bespreekbaar te maken en waar nodig 
te verwijzen naar hulp. Gebruikers hebben verschillende achtergronden. Cultuursensitief handelen 
helpt in het bereiken van gebruikers. Dit houdt in dat er aandacht is voor de culturele achtergrond van 
de persoon waarmee zij contact hebben. Vervolgens houdt de sociale omgeving van de gebruiker hier 
in houding en communicatie rekening mee (Hamdi e.a. 2017; Breebaart e.a. 2019; Bellaart e.a. 2018). 

Het Trimbos-instituut ontwikkelde de afgelopen jaren verschillende materialen die gebruikt kunnen 
worden bij de preventie en voorlichting van lachgas. Zie de volgende paragrafen voor een overzicht.
2.2 Signaleren bij problematisch gebruik
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Bij (beginnend) problematisch gebruik is het belangrijk dat de sociale omgeving signaleert. Ouders 
zijn een belangrijke signalerende partij, maar missen vaak de kennis en vaardigheden om dit goed 
te kunnen doen. Professionals zijn daarom ook belangrijk. Professionals die een belangrijke rol 
hierin hebben zijn onder meer jongerenwerkers, docenten, huisartsen en preventiewerkers van de 
instelling voor verslavingszorg. Maar ook handhavers kunnen een rol hebben in het signaleren van 
problematisch gebruik. Wel is belangrijk dat handhavers weten bij wie ze terecht kunnen met signalen.

Naast signaleren van gebruik, is het bij lachgas ook heel belangrijk om medische klachten te signaleren. 
Denk aan een doof of tintelend gevoel in de ledematen. Dit kan wijzen op neurologische schade. In 
het algemeen: vroegtijdig signaleren is belangrijk voor het voorkomen van (medische) klachten en 
escalatie van gebruik.

2.3 Materialen voor docenten

Om scholen te ondersteunen bij preventie 
van het gebruik van lachgas is een toolkit 
ontwikkeld. Hierin zitten de volgende 
materialen:

• Factsheet voor docenten
• Flyer voor ouders
• Powerpointpresentatie voor een 

ouderavond
• Filmpje voor ouders

Daarnaast is er door Verslavingskunde Nederland en het Trimbos-instituut een overzicht van 
richtlijnen verslavingspreventie binnen het onderwijs ontwikkeld (Lammers et al., 2019). Hierin 
staat beschreven welke preventieve interventies ingezet kunnen worden in welke leeftijdsfasen. Het 
document is hier te vinden. 

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/pm0331-factsheet-lachgas-docenten
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/pm0331-factsheet-lachgas-docenten
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/pm0330-flyer-lachgas-ouders-bundel-50-stuks
https://www.trimbos.nl/aanbod/helder-op-school/toolkit#sub9597
https://www.trimbos.nl/aanbod/helder-op-school/toolkit#sub9597
https://vimeo.com/280346560
https://www.trimbos.nl/docs/bed6ad67-4dd2-49ab-8254-3eb75ea44285.pdf
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2.4 Materialen voor ouders

Het Trimbos-instituut heeft in 2022 een folder- en videoserie 
ontwikkeld voor ouders. De folders en video’s zijn beschikbaar in 
begrijpelijk Nederlands, Turks, Arabisch, Darija en het Berbers 
(alleen video). Hierin wordt uitgelegd wat lachgas is, wat de 
risico’s zijn en wat je als ouder kunt doen. De link naar de video’s 
is hier te vinden. Daarnaast is voor ouders op de website Helder 
Opvoeden informatie te vinden over lachgas. Ook zijn hier voor ouders tips te vinden over het starten 
van een gesprek met een kind over middelengebruik.

2.5 Materialen voor jongeren en jongvolwassenen die lachgas 
gebruiken

Voor jongeren en jongvolwassenen die 
lachgas gebruiken tijdens het uitgaan of op 
thuisfeestjes, is een video ontwikkeld met 
“5 dingen die je moet weten over lachgas’’. 
Harm reduction is het uitgangspunt van de 
video. De video gaat in op de (mogelijke) 
risico’s van gebruik van lachgas. Ook 
worden tips gegeven over hoe je risico’s op 
gezondheidsproblemen zo veel mogelijk 
kunt beperken. De link naar de video is hier 
te vinden.

https://www.helderopvoeden.nl/drugs/lachgasgebruik
https://www.helderopvoeden.nl/drugs/lachgasgebruik
https://www.helderopvoeden.nl/drugs/lachgasgebruik
https://www.helderopvoeden.nl/drugs/zo-kom-je-erachter-of-een-kind-drugs-gebruikt
https://www.helderopvoeden.nl/drugs/zo-kom-je-erachter-of-een-kind-drugs-gebruikt
https://www.drugsenuitgaan.nl/middelen/andere-drugs/lachgas/filmpjes4
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3 Lachgasgebruik in de openbare ruimte

3.1 Direct contact met gebruikers: op straat met elkaar in gesprek

Gebruik van lachgas op straat kan leiden tot overlast. Voorbeelden zijn geluidsoverlast door gebruikers 
op straat, het sissende geluid van cilinders bij het vullen van ballonnen of het achterlaten van rommel 
op straat na gebruik. Veel Nederlandse gemeenten hebben in de APV een bepaling opgenomen dat 
gebruik van lachgas op straat niet is toegestaan (zie ook hoofdstuk 1).

Gebruiksverbod lachgas in acht gebieden in de gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht heeft een aantal gebieden aangewezen waar bezit en gebruik van lachgas is 
verboden. In deze gebieden is het verboden om cilinders en ampullen met lachgas bij je te hebben. 
Overlast door lachgasgebruik kan bij de gemeente worden gemeld. Op basis van meldingen 
worden handhavers ingezet. In de Raadsbrief (2019) van de gemeente zijn de overwegingen 
voor het aanwijzen van deze gebieden opgesomd. Zo moet het bijvoorbeeld gaan over een 
gebied waar structurele overlast van lachgas plaatsvindt en is er aandacht voor speelplaatsen 
en parkeerterreinen. Het verbod geldt per 15 februari 2020 en de handhaving is gestart per 15 
augustus 2020. In november 2021 is het gebiedsverbod positief geëvalueerd (Raadsbrief, 2021). 
Recentelijk is het aantal gebieden uitgebreid van 4 naar 8.

In de openbare ruimte zijn veel professionals werkzaam die lachgasgebruikers tegen kunnen komen. 
Denk bijvoorbeeld aan preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg, het jongerenwerk, 
maar ook gemeentelijke handhavers en de politie. Deze ontmoetingen bieden een kans om op 
laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan en informatie uit te wisselen. Lachgasgebruik in 
de openbare ruimte vindt bijvoorbeeld plaats in parken of in de auto’s die geparkeerd staan op 
parkeerplekken. 

Samenwerking jongerenwerk en handhaving gemeente Helmond: 
gespreksvoering met lachgasgebruikers op straat
In de gemeente Helmond werd een toename in lachgasgebruik geconstateerd. Daarop heeft 
Novadic-Kentron in samenwerking met Bijzonder Jeugdwerk (jongerenopbouwerk) en 
de LEV-groep (jongerenwerk) een aantal activiteiten uitgevoerd om hier aandacht voor te 
vragen. Zo werd een inzamelactie gestart van patronen om locaties van gebruik en mogelijke 
gebruikersgroepen in kaart te brengen.

Voor handhavers die in Helmond controleren op naleving van wet- en regelgeving is lachgas 
soms een lastig onderwerp. Wanneer ze met jongeren in gesprek gaan over lachgas horen ze: 
“het is toch legaal’’ of “ik doe toch niets verkeerd’’. Ook vinden ze het lastig om jongeren op een 
goede manier te informeren.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fris2.ibabs.eu%2FReports%2FViewListEntry%2FUtrecht%2Fe3bb6567-507d-4e0d-bb3b-c26e78ccc8d0&data=04%7C01%7Ci.koningstein%40utrecht.nl%7C80e015eeaa5a41eac7b908d87f200200%7Cb9ea87f7a2634e6898e15fad3547a805%7C1%7C0%7C637399122752882500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=THb6eLpGCjhbV%2B6YhII90NR2lQz8Xpua1qLTru7NX30%3D&reserved=0
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/ec4fe436-cfa6-4d97-baae-d27da1c23305
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Novadic-Kentron heeft samen met het jongerenwerk een tweedelige training verzorgd voor 
handhavers. In het eerste deel is besproken wat lachgas is, wie het gebruikt en wat de effecten 
en risico’s zijn. In het tweede deel is ingegaan op straatcultuur en zijn methoden aangereikt 
voor hoe je hier mee om kan gaan. Handvatten die zijn aangereikt zijn: ga in gesprek, vraag 
welke effecten en/of bijwerkingen jongeren ervaren, kijk of je deze kan linken aan mogelijke 
gezondheidsrisico’s en wees voorzichtig met waarschuwen. Ook is het onderwerp lachgas voor 
en tijdens deelname aan het verkeer aan bod gekomen. 

3.2 Afval na lachgasgebruik op straat

Achtergelaten afval na het gebruik van lachgas is vervelend en slecht voor het milieu. Deze overblijfselen 
van gebruik (denk aan ballonnen of overige afvalresten) bieden wel aanknopingspunten voor het in 
kaart brengen van gebruikers. De informatie over vindplekken kan vervolgens helpen bij het gericht 
inzetten van onder meer het jongerenwerk, zoals dat ook gebeurt in de gemeente Rotterdam. 

De afgelopen jaren ziet Rotterdam een verschuiving van het gebruik van lachgas via patronen naar het 
gebruik door middel van cilinders. Daarnaast verandert de doelgroep: van minderjarigen naar jongeren 
18+ waarbij het gebruik veelvuldig plaatsvindt vanuit de auto.

Lachgas wordt sinds een aantal jaren vanuit meerdere invalshoeken opgepakt. De betrokkene zijn oa 
een beleidsadviseur, een jurist, een aanspreekpunt vanuit de politie, een aanspreekpunt vanuit Toezicht 
en Handhaving en een coördinator Veiligheid welke het APV deel coördineert. In juli 2022 heeft er een 
actualisatie plaats gevonden waarbij nieuwe locaties zijn aangewezen en enkele oude locaties zijn vervallen 
waar het gebruik en het venten van lachgas niet is toegestaan (niet overlastgevend). Deze locaties dienen 
aan een aantal criteria te voldoen. Een van de criteria is dat er al voldoende inzet moet zijn gepleegd 
door de jongerenwerkers en handhavingspartners, zonder dat dit het gewenste resultaat heeft opgeleverd. 
Ook moeten er voldoende signalen/meldingen zijn dat lachgas een onderdeel is van de ervaren overlast. 
Daarnaast moet het probleem niet of niet voldoende kunnen worden aangepakt met de bestaande (APV) 
artikelen. Ten slotte moet er voldoende capaciteit zodat structurele handhaving mogelijk is. Verder is in 
heel Rotterdam, ook in de niet aangewezen locaties, het overlastgevend gebruik van lachgas verboden.

Om goed zicht te krijgen op de overlastlocaties gaat gebruik gemaakt worden van een dashboard waarin alle 
overlastmeldingen worden geregistreerd en gefilterd kunnen worden op thema en/of onderwerp. Verder 
worden lachgas locaties structureel gemeld in de groepsapp van een bepaald gebied zodat de regisseurs 
van de overlastaanpak beter zicht krijgen op waar het zich afspeelt. Tevens vindt er structureel overleg 
plaats met de Handhavingspartners en jongerenwerkers waarbij dit onderwerp een vast agendapunt is 
van het overleg. Naar aanleiding van deze info zal de inzet en inzet afspraken voor de komende weken 
worden bepaald. 

Heeft u vragen over de Rotterdamse aanpak? Mail dan naar: Ronald Dingjan, Coördinator Veiligheid, 
r.dingjan@Rotterdam.nl

mailto:r.dingjan%40Rotterdam.nl?subject=
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3.3 Inwoners erbij betrekken

Soms zijn inwoners van de gemeente bezorgd over lachgasgebruik. Inwoners kunnen informatie hebben 
over plekken waar wordt gebruikt en waar gebruikers te vinden zijn. Door op een laagdrempelige, en 
indien gepast, ludieke manier het onderwerp aan te kaarten ontstaat een opening voor gesprek met 
deze inwoners. Hierin kan informatie worden verzameld die vervolgens door professionals ingezet 
kan worden in het vinden van en in gesprek gaan met gebruikers.

Samen lachgaspatronen inzamelen
In gemeente Culemborg komen ambtenaren, politie, boa’s en jeugdwerk regelmatig bij elkaar 
om actuele thema’s te bespreken. Zo kwam ook het onderwerp lachgas op de agenda te staan. 
Men vroeg zich af in hoeverre voorlichting effect had. Ook werden op straat veel lege patronen 
gevonden. Daarop rees de vraag: hoe kunnen we bij ouders en jongeren in de gemeente een extra 
impuls geven aan de bewustwording en het gesprek voeren over lachgasgebruik?

Er werd een inzamelingsactie gestart, waarbij professionals en bewoners werden opgeroepen 
lachgaspatronen die ze op straat vonden af te geven bij een centraal afgiftepunt. Dit centrale 
afgiftepunt werd ingericht bij het politiebureau in de gemeente. Via de kanalen van de betrokken 
partners werd aandacht gevraagd voor deze actie. Bijvoorbeeld door het delen van berichten 
hierover op sociale media. De inzamelingsactie heeft twee maanden gelopen en vele burgers 
leverden lachgaspatronen in. 

Na afloop van de actie is een prijsvraag uitgeschreven, waarbij de vraag is hoeveel lachgaspatronen 
zijn verzameld. Dit kan geraden worden met behulp van een foto van alle ingezamelde 
lachgaspatronen. De winnaar ontvangt een prijs. De actie helpt professionals in de gemeente 
om het gesprek aan te gaan over lachgasgebruik doordat ze kunnen verwijzen naar deze actie. 
Daarnaast heeft de actie bij inwoners in het algemeen de dialoog op gang gebracht over (de 
zorgen over) het gebruik van lachgas. Met de opbrengst probeert de gemeente inzicht te krijgen 
in de omvang van het lachgasverbruik en de ernst van de problematiek te indiceren.

3.4 Lachgasgebruik in het verkeer

Gebruik tijdens deelname aan het verkeer is levensgevaarlijk, want de gebruiker is op dat
moment onder invloed. Hiermee vormt de gebruiker die vlak voor of tijdens deelname aan
het verkeer gebruikt een gevaar voor zichzelf en zijn of haar omgeving. Een bestuurder die lachgas 
heeft gebruikt is strafbaar op grond van artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW). Daarnaast 
kan de bestuurder ook vanwege gevaarlijk rijgedrag strafbaar zijn op grond van artikel 5 WvW. Indien 
het gebruik van lachgas niet kan worden aangetoond, kan de bestuurder bij gevaarlijk rijgedrag ook 
alleen voor artikel 5 WvW worden vervolgd. Na plaatsing van lachgas op lijst II van de Opiumwet per 1 
januari 2023 kan ook worden gehandhaafd op bezit van lachgas als het gebruik in het verkeer niet kan 

https://nos.nl/artikel/2240971-prijsvraag-politie-hoeveel-lachgaspatronen-ingezameld-in-twee-maanden.html
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worden aangetoond. Bijvoorbeeld als met lachgas gevulde ampullen in het personencompartiment 
van de auto worden aangetroffen. Het bezit van losse ampullen lachgas of opengemaakte verpakkingen 
wijzen erop dat deze niet zijn bestemd als voedingsadditief. Door plaatsing van lachgas op lijst II van 
de Opiumwet ontstaan er dus meer mogelijkheden om het gebruik van lachgas in het verkeer aan 
te pakken. Er is momenteel geen methode om te meten of iemand onder invloed van lachgas achter 
het stuur zit.

Stichting TeamAlert ontwikkelde de campagne ‘rijballonvrij’ om het gebruik van lachgas in het 
verkeer tegen te gaan. Gemeenten kunnen deze campagne ook lokaal uitzetten. Heeft u interesse 
in het organiseren van een lokale ‘rijballonvrij’ campagne? Neem contact op met Donna Franken: 
donna@teamalert.nl

De Nationale Drug Monitor beschrijft de meest up-to-date informatie over het aantal verkeersincidenten.

Wat te doen bij problematisch lachgasgebruik
Gebruikers die aangeven het gebruik niet meer onder controle te hebben wordt aangeraden om 
contact te zoeken met de lokale instelling voor verslavingszorg. Hierbij kan de sociale omgeving 
van de gebruiker helpen. Denk aan een jongerenwerker die contact legt of een huisarts die 
doorverwijst naar de instelling voor verslavingszorg. Ook kunnen gebruikers de Drugs Infolijn 
bellen via 0900-1995 en meer informatie vinden over hulp bij stoppen of minderen met gebruik 
via https://www.drugsinfo.nl/voor-mij-hulp.

mailto:donna%40teamalert.nl?subject=
https://www.nationaledrugmonitor.nl/lachgas-incidenten/#g15c565188dd7)
https://www.drugsinfo.nl/voor-mij-hulp
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Het gesprek aangaan met gebruikers van 

lachgas: zeven tips

Ga met jongeren die gebruiken in gesprek over het gebruik van lachgas. 
Probeer niet te veroordelen, maar open het gesprek aan te gaan. Besteed aandacht aan het 
waarom van gebruik en vraag naar hun eigen ervaringen. Dit is effectiever dan algemene 
voorlichting over lachgasgebruik, waar de nadruk voornamelijk ligt op de risico’s.

Zet in op een maatwerkaanpak.
Jonge gebruikers met weinig ervaring kunnen het beste via docenten of ouders worden 
aangesproken. Oudere jongeren met meer ervaring in middelengebruik kunnen het best in 
open, persoonlijk gesprek, door een jongerenwerker of door een peer benaderd worden. Hou 
hierbij rekening met mogelijke culturele en religieuze opvattingen over middelengebruik.

Kom met een eerlijke boodschap. 
Besteed in het gesprek aandacht aan de effecten en risico’s van lachgas. Benoem de door 
gebruikers meest ervaren bijwerkingen van lachgasgebruik, zoals hoofdpijn, duizeligheid, 
verwardheid en misselijkheid. Een boodschap waarin mogelijke risico’s die zelden voorkomen 
de overhand hebben is minder effectief dan een eerlijke boodschap over veelvoorkomende 
risico’s van gebruik. Bedenk welke boodschap je wilt overbrengen en stem deze af met alle 
betrokken partijen, zodat iedereen hetzelfde uitdraagt.

Blijf weg van paniek-boodschappen.
Probeer niet mee te gaan in paniek en onrust over het thema. Een paniek-boodschap wordt 
niet altijd serieus genomen. Eigen gebruik wordt bij het horen van deze boodschappen soms 
gerelativeerd, waarmee een paniek-boodschap niet effectief is of juist een tegenovergesteld 
effect kan hebben.

1

2

3

4
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Blijf dichtbij de belevingswereld van de gebruiker.
Zowel positieve als negatieve ervaringen van gebruikers kunnen onderdeel uitmaken van de 
boodschap die je naar gebruikers toe wilt brengen.

Besteed aandacht aan het risico dat de lachgasroes kan na-ijlen. 
De roes van lachgas duurt kort. Gebruikers staan er daardoor niet altijd bij stil dat effecten 
langer kunnen aanhouden. Besteed aandacht aan de risico’s van deelname aan het verkeer vlak 
na of tijdens gebruik van lachgas.

Bied handvatten.
Bied gebruikers concrete handvatten om hen te motiveren om te minderen of te stoppen met 
lachgasgebruik. Begeleid of verwijs gebruikers naar hulpverlening wanneer er sprake is van 
problematisch gebruik. Ga samen op zoek naar manieren om hen te helpen.

5

6

7
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