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Geachte leden van de raad, 
 
Middels deze brief informeer ik u over de mogelijkheden omtrent een verbod op lachgas in 
Albrandswaard.  
 
In het navolgende wordt ingegaan op de mogelijkheden op het verbod van: 

- Het gebruik van lachgas. 
- Verkoop van lachgas  
- Het vervoer van lachgas. 

 
Gebruik van lachgas 
Het gebruik van lachgas is in Nederland niet strafbaar gesteld, het is een legaal product dat is 
opgenomen in de Warenwet. Dit maakt het voor individuele gemeentes lastig om het gebruik van 
lachgas te verbieden. Mochten gemeentes het gebruik van lachgas toch opnemen in de APV dan 
zal er sprake moeten zijn van hinder en/of overlast van de openbare orde en het op heterdaad 
betrappen voordat gebruikers verbaliseerd kunnen worden. Dit maakt handhaving uiterst moeilijk. 
 
Mocht de politie iemand op heterdaad betrappen met het gebruik van lachgas achter het stuur dan 
treden zij daar tegen op door die persoon te verbaliseren. 
 
Verkoop van lachgas 
Doordat lachgas is opgenomen in de Warenwet is ook de verkoop van lachgas niet bij wet 
verboden en mag het vrij verkocht worden. Wel is er een mogelijkheid om verkoop (deels) aan te 
pakken via artikel 5:15 Ventverbod. Hiermee kan tegen worden gegaan dat mensen huis aan huis, 
na bepaalde tijdstippen en op zondagen verkopen. Op dit moment is dit artikel niet opgenomen in 
onze APV. Bij de APV herziening in het derde/vierde kwartaal 2020 zal dit artikel weer opgenomen 
worden zodat hiermee een handhavingsmogelijkheid wordt gecreëerd. 
 
Vanuit de voorschriften van evenementvergunningen wordt al wel in Albrandswaard opgenomen 
dat het verboden is om lachgas aanwezig te hebben op het evenement. Zowel boa’s als de politie 
kunnen hierop handhavend optreden.   
 
 



 
  

 
 
 
  

  

 
Per 29 oktober j.l. heeft de gemeente Arnhem een verbod ingesteld op verkoop van lachgas in 
horecagelegenheden. Dit verbod hebben zij ingesteld op basis van de wet Milieubeheer. Op dit 
moment hebben wij geen signalen dat horeca ondernemers in Albrandswaard lachgas verkopen. 
Wij zijn ook voornemens een dergelijk verbod in te stellen 
 
Vervoer van lachgasflessen 
Het vervoer van flessen lachgas (geen ampullen) is aan regels geboden. Vervoer van 
lachgasflessen boven de 2 kilo valt namelijk onder de zogenaamde ADR (Europese overeenkomst 
voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg). Hierdoor gelden er extra 
regels voor het voertuig en de chauffeur. Mocht dit niet in orde zijn, kan de politie hier tevens op 
verbaliseren. 
 
Ik ga ervanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de gemeente Albrandswaard, 
de burgemeester, 
 

 
 
drs. Jolanda de Witte 
 


