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1 	Aanleiding voor deze nota 
Sinds 2015 voert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een 
Toezicht- en Handhaafbaarheidstoets (T&H-toets) uit op nieuwe wet- en re-
gelgeving en wijzigingen van bestaande wet- en regelgeving die mogelijke 
consequenties hebben voor het toezicht door de IGJ. 
In dat kader heeft u mij op 8 juni 2020 verzocht een T&H-toets uit te voeren 
op het concept besluit houdende de wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst 
II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van distikstofmo-
noxide (lachgas) op deze lijst. 

2 Samenvatting en conclusies 
De IGJ komt op basis van de uitgevoerde T&H-toets tot de conclusie dat het 
concept besluit en de nota van toelichting niet tot onoverkomelijke bezwaren 
leidt voor haar toezicht en handhaving, maar dat dit mogelijk gevolgen zal 
hebben voor de benodigde toezichtcapaciteit binnen de IGJ. 

Rol toezichthouder - gevolgen voor uitvoering, toezicht en handhaving 

De IGJ is op grond van artikel 8j van de Opiumwet belast met het toezicht op 
de naleving van het bepaalde bij of krachtens van deze wet i.c. het 
Opiumwetbesluit. Daarnaast zijn er op basis van de artikelen 8j en 8k van de 
Opiumwet opsporingsbevoegdheden toegekend aan opsporingsambtenaren, 
te weten de politie, de aangewezen militairen van de Koninklijke 
Marechaussee, de opsporingsambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten, 
de IGJ en de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake 
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douane. 
Indien er sprake is van strafbaar gestelde handelingen op grond van de 
Opiumwet i.c. het Opiumwetbesluit dan ligt het op het terrein van de politie 
en het OM om handhavend op te treden. 

De IGJ is als toezichthouder op de naleving van de wet in voorkomende 
gevallen aan zet om te bepalen of sprake is van een uitgezonderde handeling 
met lachgas. Gezien dit gegeven verwacht de IGJ een toename van het aantal 
meldingen op grond van de Opiumwet i.c. het Opiumwetbesluit inzake 
lachgas. De IGJ zal in beginsel bij een ontvangen melding onderzoek moeten 
doen alvorens er een vermoeden is van een strafbaar feit. 
De IGJ verwacht dat het bovenstaande gevolgen zal hebben voor de 
benodigde toezichtcapaciteit binnen de IGJ. 

3 Tenslotte 
Met de T&H-toets wordt op uniforme en gestructureerde wijze getoetst 
wat de gevolgen van de wet- en regelgeving voor het toezicht en de 
handhaafbaarheid zijn. De T&H-toets is het formele sluitstuk van de 
afstemming tussen de IGJ en het kerndepartement van VWS over de 
gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving voor de IGJ. Ik verneem graag uw 
schriftelijke reactie op de hierboven genoemde punten. 

Hoogachtend, 

wnd. directeur Beleid, Juridische Zaken, Communicatie, Opsporing en Boetes 
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