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Amsterdam, 19 mei 2020 
 
 
Geachte heer Blokhuis,  
 
Namens de Branchevereniging van Verantwoordelijke Lachgas Leveranciers (de BVLL) 
benader ik u met het verzoek om op korte termijn in overleg te treden met de sector. De BVLL 
vertegenwoordigt een groot deel van de importeurs,  distributeurs en verkopers van lachgas 
in Nederland. Deze partijen hebben de handen ineengeslagen om de professionele 
waardigheid van de branche te vergroten en het vertrouwen in de sector te herstellen.  
 
De afgelopen tijd is de vraag naar lachgas gegroeid, hetgeen in sommige gevallen heeft 
geleid tot ongewenste ontwikkelingen. De overheid heeft gemeend hierop te moeten 
reageren door een verbod van lachgas aan te kondigen. Een meerderheid van de Tweede 
Kamer heeft hier vraagtekens bij geplaatst. Het voorstel om over te gaan tot een verbod van 
lachgas door het op een van de lijsten van de Opiumwet te plaatsen, gaat ook wat de BVLL 
betreft te ver.  
 
Volgens experts van onder meer het RIVM vormt de consumptie van kleine hoeveelheden 
lachgas geen probleem voor de maatschappij of voor de volksgezondheid1. Het RIVM noemt 
plaatsing van lachgas onder de Opiumwet een complexe maatregel om de doelen, het 
tegengaan van excessief gebruik en het tegengaan van gebruik onder jongeren, te bereiken.2 
Ook het Trimbos bepleitte in 2018 nog om (vrijwillig) beperkende maatregelen te formuleren.3 
Deze mening wordt ook gedeeld binnen de Nederlandse politie. Eind april 2020 gaf een 
teamleider van de politie Rotterdam nog aan dat hij niet gelooft in een verbod op lachgas. 
"Het is veel effectiever om mensen bewust te maken van de schade”.4  
 
De BVLL deelt de zorgen over de gesignaleerde maatschappelijke onrust en doet een beroep 
op de overheid om de sector zelf in staat te stellen deze onrust weg te nemen. De BVLL is van 
oordeel dat het maken van afspraken een goed alternatief is voor een verbod. Een verbod zal 

 
1 Risicobeoordeling RIVM 2016: 
https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/overige-non-
food/rapport-rivm-–-beoordeling-gezondheidsrisico’s-lachgas-n2o/gezondheidsrisicos-lachgas-n20-risicobeoordeling-
rivm.pdf 
2 Risicobeoordeling lachgas 2019: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-
12/risicobeoordelingsrapport%20lachgas%2020191209%20beveiligd.pdf  
3 Factsheet lachgas Trimbos instituut, update maart 2018:   
https://www.trimbos.nl/docs/fff0f1ee-c774-4ed0-adbb-b63493d6450f.pdf   
4 https://www.rijnmond.nl/nieuws/194942/Bijna-alle-Rotterdammers-onder-de-30-hebben-weleens-lachgas-gebruikt  
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er toe leiden dat de verkoop van lachgas zich oncontroleerbaar onttrekt aan het reguliere 
circuit, zonder toezicht op kwaliteit of leeftijd, met alle risico’s van dien. 
 
Daarom heeft de BVLL besloten om in het kader van zelfregulering een breed gedragen 
gedragscode op te stellen die bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder bepalingen 
die betrekking hebben op de inkoop en verkoop van lachgas, het instellen van een keurmerk, 
de verkoop, transport en opslag van lachgas en voorlichting en preventie. Met deze 
gedragscode wil de BVLL bevorderen dat de leden erop toezien dat consumenten op een 
verantwoorde manier lachgas consumeren, onder andere door het verstrekken van goede 
informatie en het hanteren van een leeftijdsgrens van 18 jaar. Waar mogelijk wordt daarbij 
gebruik gemaakt van het NIX18 logo van de overheid. Met het opstellen van de gedragscode 
wordt tegemoet gekomen aan de aanbevelingen van het CAM in de risicobeoordeling 
lachgas van 9 december 2019. 

 
Lachgas is uitgegroeid tot een volwassen product dat niet meer weg te denken is uit de 
Nederlandse samenleving. Veel ondernemers zijn inmiddels financieel afhankelijk geworden 
van de verkoop van lachgas. De sector wil gezamenlijk, in overleg met de overheid en andere 
betrokken partijen, verantwoordelijkheid nemen en komen tot een oplossing van de 
gesignaleerde problemen.  
 
De BVLL nodigt u dan ook uit om kennis te nemen van de gedragscode en het bijbehorende 
keurmerk. Wij wensen samen met u de maatregelen te bestendigen en verzoeken u daarom 
om op korte termijn met ons in gesprek te treden, zodat we er gezamenlijk voor kunnen 
zorgen dat de bewustwording bij consumenten wordt vergroot en de maatschappelijke 
onrust kan worden weggenomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
H. Cornelissen 
Voorzitter BVLL 
 
 
 
_________ 
Een kopie van deze brief is gestuurd aan:  
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