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· Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Verbod op verkoop van Lachgas aan 
minderjarigen 

lndiener(s). 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Ine Somers; Lieven Dehandschutter; 

Bondige toelichting 
Het gebruik van lachgas vormt al enkele jaren een steeds groter wordend· probleem in onze 
stad. Het gas wordt gebruikt om in een roes te geraken. Bij controles treft de politie regelmatig 
capsules lachgas aan. Het gaat daarbij om zowel kleine huishoudelijke capsules zoals bv. 
slagroompatronen als grotere flessen van 1 liter en meer. Dat de problematiek stelselmatig 
toeneemt blijkt uit de vastgestelde feiten de afgelopen jaren. Zo was er tijdens de zomer van 
2019 sprake van een ware plaag in recreatiedomein De Ster waar men tot 300 lege capsules per 
dag vond. En meer recent vond er in mei 2020 een dramatisch verkeersongeval plaats waarbij 
de bestuurders en inzittenden, allemaal in een roes door lachgas, met hun voertuig over kop 
gingen en een ravage aanrichten. De politie is zich bewust van de problematiek en gevaren en 
ook het stadsbestuur nam maatregelen door het oneigenlijk bezit en het verhandelen van 
lachgas strafbaar te maken met een gas-boete. Wanneer de politie bij controle lachgas aantreft 
dan wordt dit ook in beslag genomen. 

ln de strijd tegen het oneigenlijk gebruik van lachgas gaat de federale overheid nu nog een stap 
verder. Op 23 februari 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wetswijziging van 
minister Vandenbroucke (volksgezonheid) en Van Quickenborne (justitie) die de verkoop van 
metalen patronen met distikstofmonoxide (lachgas) ten behoeve van spuitbusvullingen voor 
huishoudelijk gebruik aan minderjarigen verbiedt. Dit verbod is eveneens van toepassing op de 
online verkoop van dergelijke ampules. De webpagina's die lachgas te koop aanbieden zullen 
duidelijk moeten vermelden dat de verkoop ervan verboden is voor minderjarigen. Dit verbod 
zal in werking treden vanaf 5 maart 2021 (10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad). 

Vraag aan schepen Somers: Gràag had ik vernomen of het stadsbestuur dit verbod duidelijk 
kenbaar zal maken aan de lokale handelaars en hen hieromtrent zal sensibiliseren. Zo ja, op 
welke manier? 

Vraag aan de Burgemeester: Daarnaast ook de vraag of er gerichte controles door politie of 
anderen zullen gebeuren op de nalevinqvan dit verbod. Of hoe wil men de handhaving hiervan 
aanpakken en coördineren? 
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schriftelijke vraag m.b.t. verbod op verkoop van lachgas aan minderjarigen: antwoord

Geacht raads[id
Béste Karel

ln 2020 stetde Loka[e Potitie Sint-Nikl.aas 55 dossiers rond Lachgas op. Dit jaar zitten we aI aan
21 dossiers op nog geen drie maanden tijd. ln veeI dossiers werden meerdere fLessen in besl.ag

9enomen.

Er wordt heel veeL aandacht besteed aan het gebruik en verhandelen van Lachgas op de
openbare pLaatsen. We hebben een goed uitgewerkt proces met werkinstructie dat zeer goed
gekend is bij onze medewerkers. Controtes in winkels is een materie voor de inspectiediensten.

LokaLe Pol.itie Sint-Nikl.aas was in Oost-VLaanderen ebn voortrekker om Lachgas aan te pakken.
Onze Directeur Operaties heeft over deze aanpak zelfs een presentatie gegeven bij de FederaLe
PoLitie in het raam van de aanpak bestuurlijke handhaving.

Hoogachtend

Namens het co[lege van burgemeester en schepenen:
ln opdracht:
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