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1. Inleiding 

Met dit besluit wordt voorgesteld om lachgas op te nemen op lijst II van de Opiumwet en daarmee 

het bezit, bereiding of productie, verkoop, import en export hiervan strafbaar te stellen, behoudens 

een paar uitzonderingen. In de volgende paragrafen volgt een nadere uitwerking van de reactie van 

Fonds Slachtofferhulp op dit besluit, met een enkele aanbeveling.  

  

2. Voorgestelde wijzigingen 

2.1. Lachgas op lijst II Opiumwet 

Zoals gezegd wordt met dit besluit voorgesteld om lachgas op te nemen op lijst II van de Opiumwet. 

Het doel van dit verbod is volgens de Nota van Toelichting de brede beschikbaarheid van lachgas voor 

recreatief gebruik terug te dringen en daarmee het aanbod en gebruik van lachgas te beperken. Het 

Fonds ondersteunt dit voorstel.  

Het veelvuldig gebruik van lachgas levert een gevaar voor de gezondheid op. Excessief en langdurig 

lachgasgebruik kan een tekort aan vitamine B-12 veroorzaken. Er is zelfs kans op een dwarslaesie. 

Naast het gevaar voor de eigen gezondheid, is het gebruik van lachgas in het verkeer een steeds 

groter maatschappelijk probleem aan het worden. Uit cijfers van de politie blijkt dat er in 2016 nog 

maar enkele tientallen verkeersongelukken waren waarbij een van de betrokkenen lachgas had 

gebruikt, in 2019 is dat aantal gestegen naar maar liefst 1390.1 Een zeer ernstige ontwikkeling waar 

het Fonds zich grote zorgen om maakt. Er zijn immers al veel gevaren in het verkeer en rijden onder 

invloed van alcohol en/of middelen moet, naar mening van het Fonds, hard worden aangepakt. Dat 

het gebruik van lachgas in het verkeer zo’n grote stijging doormaakt is ronduit schrikbarend te 

noemen. Uiteraard zal het gebruik van lachgas in het verkeer door dit besluit niet in het geheel 

verdwijnen, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid wel afnemen en dat is een stap in de goede 

richting. 

 

3. Aanbevelingen  

3.1. Aanpassen Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer  

Het plaatsen van lachgas op lijst II van de Opiumwet maakt nog niet dat lachgas in het verkeer ook 

automatisch strafbaar is. In de Wegenverkeerswet staat in artikel 8 dat het verboden is om onder 

invloed aan het verkeer deel te nemen. Wat wordt verstaan onder het gebruik van alcohol in het 

verkeer staat verderop in dit artikel uitgelegd, maar wat er precies wordt bedoeld met het onder 

invloed zijn van ‘een stof’ wordt niet in de Wegenverkeerswet uitgelegd. Dit is terug te vinden in het 

‘Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer’. Hierin staat een overzicht van alle middelen 

die niet in het verkeer gebruikt mogen worden. Om ook lachgas in het verkeer strafbaar te stellen 

adviseert het Fonds om lachgas, naast het plaatsen op lijst II van de Opiumwet, tevens op te nemen in 

het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.  

 

Roekeloos rijgedrag 

Dat het belangrijk is om lachgas op te nemen als stof zoals bedoeld in artikel 8 Wegenverkeerswet, 

wordt nog eens extra benadrukt door de wettelijke verruiming van de term ‘roekeloosheid’, een 

traject waar het Fonds nauw betrokken bij is geweest. Met ingang van 1 januari 2020 is door middel 

van een wetswijziging vastgelegd wanneer er in ieder geval sprake is van roekeloos rijgedrag, zodat 

rechters eerder voor roekeloosheid in het verkeer kunnen veroordelen.  

 
1 Zie nieuwsartikel van de Politie ‘Steeds meer incidenten met lachgas in het verkeer' en artikel NRC ‘Tien keer 
meer incidenten met lachgas in het verkeer, kabinet wil verbod' 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0038936/2018-03-15
https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/zwaarder-straffen-roekeloos-rijgedrag/
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35086_aanscherping
https://www.politie.nl/nieuws/2019/augustus/9/00-steeds-meer-incidenten-met-lachgas-in-het-verkeer.html#:~:text=In%202016%20waren%20er%20tientallen,voor%202019%20tot%20aan%20juli.&text=Na%202016%20verdubbelde%20het%20aantal,tot%20130%20gevallen%20in%202017.
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/12/tien-keer-meer-incidenten-met-lachgas-in-verkeer-kabinet-wil-verbod-a4002668
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/12/tien-keer-meer-incidenten-met-lachgas-in-verkeer-kabinet-wil-verbod-a4002668
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In het nieuwe wetsartikel staat verder genoemd dat bij toepassing van dit artikel mede in aanmerking 

wordt genomen of de verdachte onder invloed was. Indien een verdachte onder invloed was van 

lachgas ten tijde van het veroorzaken van het ongeluk, zal dit volgens de huidige wet- en regelgeving 

niet worden meegewogen bij de vraag of er al dan niet sprake is van roekeloosheid. Het Fonds pleit 

ervoor dat het onder invloed zijn van lachgas, net als het onder invloed zijn van andere middelen, wel 

degelijk wordt meegewogen en verzoekt u, zoals gezegd, lachgas op te nemen in het Besluit alcohol, 

drugs en geneesmiddelen in het verkeer. 

 

 

 


