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Geachte heer Peters,
Naar aanleiding van uw vragen over verkoop van lachgas in de Hengelose horeca hierbij onze
antwoorden.
Is het college bekend dat er in de Hengelose horeca evenementen zijn waar je lachgas
kunt kopen?
Het is ons bekend dat in de Hengelose horeca lachgas wordt verkocht. Niet alleen tijdens
evenementen, maar ook tijdens reguliere uitgaansavonden.
Wat vind het college van deze trend?
Voor de meeste personen is het gebruik van lachgas tijdelijk en incidenteel van aard. Dat blijkt uit
onderzoek van het Trimbos-instituut en Borger Instituut. Maar er zijn ook personen en groepen die
vaak en/of veel lachgas gebruiken. Uit onderzoek van het RIVM uit 2016 is gebleken dat van het
recreatief gebruik van lachgas (5-10 ballonnen per keer, maximaal één keer per maand) geen
negatieve gezondheidseffecten te verwachten zijn. Combinatiegebruik van lachgas en grotere
hoeveelheden alcohol of andere verdovende middelen is gevaarlijk vanwege het risico op geen
goede ademprikkel, waardoor zuurstoftekort kan ontstaan. Om die reden vinden we de verkoop en
het gebruik van lachgas in de horeca een zorgelijke ontwikkeling. We volgen deze ontwikkelingen
en blijven hierover in gesprek met de horeca.
Is het wettelijk toegestaan dat lachgas in uitgaangelegenheden wordt verkocht?
De Drank- en Horecawet verbiedt kleinhandel vanuit een horecagelegenheid. Verkoop van lachgas
(ballonnen, patronen en materialen om de ballon gebruiksklaar te maken) kan hier ook onder
vallen. Er kan ook geconcludeerd worden dat de verkoop van lachgas kan worden aangemerkt als
een vorm van dienstverlening die met de horeca gepaard gaat. Net als de verkoop van tabaks- en
rookwaren. In dat geval is geen sprake van een overtreding van de Drank- en Horecawet.
Uiteindelijk is het een oordeel van de rechter of de verkoop van lachgas is toegestaan.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres

E-mailadres

Hazenweg 121

gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Bladnummer
2

Zaaknummer
2296607

Uw kenmerk

Is het vergunning technisch toegestaan dat lachgas in uitgaansgelegenheden wordt
verkocht?
Zie antwoord vorige vraag.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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