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Reactie NVvR inzake wijziging Opiumbesluit in verband met lachgas 

Geachte heer Grapperhaus, 

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak (NVvR) heeft via uw directie wetgeving en juridische zaken de mogelijkheid 
gekregen te reageren op wijziging van het Opiumbesluit in verband met het opnemen daarin 
van lachgas. De WeCo zou u graag de volgende overweging willen meegeven. 

De WeCo is van mening dat door de voorgestelde wijziging met name de handhaving van 
het besluit problematisch zou kunnen worden, met name nu er wel een uitzondering wordt 
gemaakt voor technische of gastronomische doeleinden van lachgas (dit is: het spuiten van 
slagroom). De WeCo acht het wenselijk dat het OM hieromtrent duidelijke richtlijnen 
opstelt en openbaar maakt, analoog aan de richtlijn voor de teelt van hennep voor eigen 
gebruik. Het gaat dan vooral om hoeveelheden (en bijkomende factoren) die bepalen wat 
kan worden aangemerkt als "bestemd voor technische/gastronomische doeleinden" en 
wanneer die grens wordt overschreden. Dat is niet alleen van belang voor de strafrechtelijke 
handhaving, maar ook voor de bestuursrechtelijke; de bedoelde richtlijn over hennepteelt is 
ook door de Centrale Raad van Beroep gehanteerd om in bijstandszaken te beoordelen of 
sprake is van teelt voor eigen gebruik. De vraag welke hoeveelheden lachgas nog voor 
slagroomspuiten kunnen worden beschouwd en welke niet meer, is eveneens 
bestuursrechtelijk van belang. 
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Ter illustratie (en leering ende vermaeck) wijst de WeCo in dezen op een uitspaak van de 
voorzieningenrechter van het College: ECLI:NL:CBB:20 I 9:524. In dit verband wil de WeCo 
vooral wijzen op rechtsoverweging 5.5.1: het is niet aannemelijk dat een avondwinkel 32 
flessen en 72.000 patronen op voorraad heeft, omdat er nog zoveel klanten ineens om 
middernacht een slagroomtaart willen bakken. 

De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR, 

voorzitter 
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