
Lachgasverbod per 1 januari 2023
Het gebruik van lachgas kent verschillende toe pas

singen. Lachgas als recreatief middel kent substan tiële 

risico’s voor de (volks)gezondheid en de samen leving. 

Daarom wordt lachgas per 1 januari 2023 op lijst II van 

de Opiumwet geplaatst. Dit bete kent dat verschillen de 

handelingen met lachgas verboden worden, zoals het 

brengen van lachgas binnen of buiten het grondgebied 

van Nederland. Maar ook het bereiden, bewerken, ver

werken, verkopen, afleveren, verstrekken, ver voe ren, 

aanwezig hebben en vervaardigen van lachgas 

wordt verboden. De oorspronkelijke toe passingen 

van lachgas, zoals medisch lachgas, lach gas bestemd 

voor tech ni sche doeleinden en bestemd als voedings

additief, blijven toegestaan. Het doel van het verbod 

is om de brede beschikbaarheid van lachgas voor 

recreatief ge bruik terug te dringen en daarbij het 

aanbod te beperken.

De eigenlijke toepassingen van lachgas zijn:

Medisch lachgas  
Lachgas bestemd voor 
technische doeleinden  

Lachgas als 
voedingsadditief  →



Lachgas 
als voedingsadditief

Huidige situatie     →

• Een producent van lachgas is reeds verplicht te beschikken over een vergunning  

 o.g.v. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De verwerking van lachgas als voedingsadditief in 
gasflessen wordt o.a. gebruikt in het productieproces 
van ampullen.
(Ter info: de handel en het bezit van kant en klare slagroomspuitbussen is 

uitgezonderd van het lachgasverbod. Hier gelden geen nieuwe eisen of regels voor).  

Nieuwe situatie

• De productie van en de handel tussen professionals in lachgas bestemd als voedings

additief blijft toegestaan.

• Er zijn geen consumententoepassingen waarvoor lachgas uit gasflessen benodigd is.

• Hierdoor valt de handel in deze gasflessen met consumenten buiten de wettelijke 

uit zondering en is dus verboden. 

• Er zijn wel consumententoepassingen waarvoor ampullen lachgas of kantenklare 

(slagroom)spuitbus benodigd is.

• De verkoop van ampullen lachgas aan consumenten door de detailhandel is, onder 

voorwaarden, toegestaan. 

• De verkoop van lachgas door eindgebruikers, zoals bakkers, restaurants en cafés, 

valt niet onder de uitzondering voor lachgas bestemd als voedingsadditief en is 

daarmee verboden. Deze eindgebruikers zijn opgesomd in bijlage II van de nota 

van toelichting bij het besluit. 

Om te waarborgen dat het lachgas als voedings-
additief bestemd is, is het raadzaam voor 
importeurs, groothandels en de detailhandel  
om enkele voorschriften in acht te nemen.

Importeur  → Groothandel  → Detailhandel  →
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Importeur 

• De handel in ampullen vormt een meer ondergeschikt onderdeel van 

 bedrijfsvoering. Invoer afzonderlijke ampullen mogelijk als onderdeel van 

 de bedrijfsbevoorrading;

• De verkoop van ampullen is beperkt tot verkoop aan bepaalde (horeca)

 groothandels en detaillisten (zie volgende sheet);

• Bij iedere transactie vraagt de importeur om een (digitaal) afschrift van een  

 uittreksel uit het Handelsregister van de KvK of een klantenpas, 

 indien daarvoor een KvKcheck is gedaan;

• De ampullen worden niet afzonderlijk verkocht, maar in aanvulling op 

 producten die logischerwijs bij de bereiding van voedsel horen of andere 

 horecaproducten die passen binnen het normale inkooppatroon van de klant;

• De verpakkingen zijn uit het zicht geplaatst en er worden geen reclame en 

 prijsacties gevoerd.

Detailhandel (online en offline) 

• De verkoop in ampullen vormt een meer ondergeschikt onderdeel van 

 de bedrijfsvoering;

• Levering alleen aan particulieren van 18 jaar of ouder en niet meer dan 

 1 verpakking van maximaal 10 ampullen per aankoop;   

• Geen verkoop in combinatie met producten die worden gebruikt voor het 

 gebruik van lachgas als drug, zoals ballonnen en ‘crackers’;

• Geen verkoop bij een abnormaal inkooppatroon, zoals meermaals terugkomen;

• De verpakkingen zijn uit het zicht geplaatst en er worden geen reclame en 

 prijsacties gevoerd.

Groothandel

• De handel in ampullen vormt een meer ondergeschikt onderdeel van 

 bedrijfsvoering. Invoer afzonderlijke ampullen mogelijk als onderdeel van 

 de bedrijfsbevoorrading;

• De verkoop van ampullen is beperkt tot verkoop aan bepaalde eindgebruikers  

 of detaillisten (zie volgende sheet);

• Bij iedere transactie vraagt de groothandel om een (digitaal) afschrift van een  

 uittreksel uit het Handelsregister van de KvK of een klantenpas, indien daarvoor  

 een KvKcheck is gedaan;

• Aan eindgebruikers worden per transactie niet meer dan 250 ampullen in 

 totaal geleverd;

• De verkoop aan detaillisten is niet gelimiteerd;

• De ampullen worden niet afzonderlijk verkocht, maar in aanvulling op producten  

 die logischerwijs bij de bereiding van voedsel horen of andere horecaproducten  

 die passen binnen het normale inkooppatroon van de klant;

• De verpakkingen zijn uit het zicht geplaatst en er worden geen reclame en 

 prijsacties gevoerd.
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Een importeur kan leveren aan: 

• (horeca)groothandels:
 • SBIcode 46:39 groothandel in voeding algemeen;

 • SBIcode 46:99 groothandel in overige consumentenartikelen 

  (nonfood) (rest).

• de detailhandel:
 • SBIcode 47.59: winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke  

  artikelen (rest);

 • SBIcode 47.59.5: winkel in glas porselein en aardewerk;

 • SBIcode 47.59.6 winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke   

  artikelen (rest);

 • SBIcode 47.59.7: winkels in huishoudelijke artikelen algemeen   

  assortiment.

Relevante SBI-codes

Een groothandel kan leveren aan: 

• De detailhandel:
 • SBIcode 47.59: winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke  

  artikelen (rest);

 • SBIcode 47.59.5: winkel in glas porselein en aardewerk;

 • SBIcode 47.59.6 winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke   

  artikelen (rest);

 • SBIcode 47.59.7: winkels in huishoudelijke artikelen algemeen   

  assortiment.

• eindgebruikers:
 • SBIcode 47.24.1: winkels in brood en banket;

 • SBIcode 47.24.2: winkels in chocolade en suikerwerk;

 • SBIcode 55.10: hotels e.d.;

 • SBIcode 55.10.1: hotelrestaurants;

 • SBIcode 55.10.2: hotels (geen hotelrestaurants), pensions   

  en conferentieoorden;

 • SBIcode 56.1: restaurants, cafetaria’s e.d.;

 • SBIcode 56.10: restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons;

 • SBIcode 56.10.1: restaurants;

 • SBIcode 56.10.2: cafetaria's, lunchrooms, snackbars, ijssalons, 

  eetkramen e.d.;

 • SBIcode 56.2: kantines en catering;

 • SBIcode 56.21: eventcatering;

 • SBIcode 56.29: kantines en contractcatering;

 • SBIcode 56.3: cafés;

 • SBIcode 56.30: cafés;

 • SBIcode 85.31.2: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;

 • SBIcode 85.31.3: praktijkonderwijs;

 • SBIcode 85.32.1: middelbaar beroepsonderwijs;

 • SBIcode 85.41: nietuniversitair hoger onderwijs. ↑
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