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Geachte mevrouwt 

Bij brief van 10 juni 2020 heeft u namens de Minister van Justitie en Veiligheid 
het NFI gevraagd te adviseren over het ontwerp voor het Besluit houdende 
wijziging van het Opiumwetbesluit en Lijst II behorende bij de Opiumwet, in 
verband met plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst. Graag 
maakt het NFI van deze gelegenheid gebruik. 

Het besluit voorziet erin dat lachgas op lijst II van de Opiumwet wordt geplaatst, 
waardoor de handelingen met dit middel, zoals bedoeld in artikel 3 van de 
Opiumwet, strafbaar worden. Het verbod is niet van toepassing wanneer dit 
middel is bestemd voor technische of gastronomische doeleinden. 

Advies 

Het ontwerpbesluit geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

Voor de handhaving van het Besluit zal logischerwijze vereist zijn dat 
inbeslaggenomen lachgas als zodanig geïdentificeerd dient te worden. Het 
seriematig uitvoeren van dergelijke standaard analyses past niet in de huidige 
werkprocessen en de capaciteit van het NFI. Daarnaast past het niet in de Visie 
op forensisch onderzoek ten behoeve van de strafrechtketen)  dat het NFI dit 
onderzoek zal uitvoeren. 

Het NFI adviseert daarom om het identificatieonderzoek bijvoorbeeld door middel 
van detectieapparatuur door de politielaboratoria te laten verrichten. Het NFI zou 
de laboratoria, indien gewenst, daarbij kunnen adviseren. 

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om de onderzoeken via de One Stop 
Shop door andere laboratoria te laten plaatsvinden. Ook hierbij kan het NFI vanuit 
haar expertise van dienst zijn. 

Daarnaast constateert het NFI dat het verbod niet van toepassing is wanneer het 
middel wordt gebruikt voor technische toepassingen, maar dat forensisch 
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onderzoek daar niet onder valt. Het NFI adviseert om het verbod ook op 
forensisch onderzoek niet van toepassing te laten zijn. 

Hoogachtend, 

Datum 
30 juli 2020 

Ons kenmerk 

Algemeen directeur NFI 
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