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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

1517 

Vragen van het lid Michon-Derkzen (VVD) aan de Minister van Justitie en 
Veiligheid over de plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op Opiumlijst II 
en de handhaving daarvan (ingezonden 20 januari 2023). 

Mededeling van Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) 
(ontvangen 13 februari 2023). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Kritiek op nieuw uitstel lachgas-ban: «Verbod 
komt niet uit de lucht vallen»»?1 

Vraag 2
Zijn de politie en het Openbaar Ministerie (OM) klaar voor de handhaving nu 
distikstofmonoxide (lachgas) verboden is per 1 januari 2023 door plaatsing op 
lijst II van de Opiumwet? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 3
Wat is nodig om dit verbod op een effectieve wijze te handhaven? 

Vraag 4
Klopt het dat het ontwerpbesluit tot plaatsing van lachgas op lijst II reeds in 
2021 is gepubliceerd? Zijn het OM en de politie toen begonnen te anticiperen 
op de handhaving van een eventueel verbod? 

Vraag 5
Bent u ervan op de hoogte dat er bij de begroting van 2022 structureel geld is 
vrijgemaakt voor de kosten van implementatie van dit verbod? Hoe is dit geld 
tot op heden besteed? 

Vraag 6
Hoe vindt handhaving plaats als OM en politie er per 1 januari 2023 niet in 
geslaagd zijn om de noodzakelijke wijzigingen voor een effectieve handha-
ving te implementeren? 

1 Telegraaf, 19 januari 2023, Kritiek op nieuw uitstel lachgas-ban: «Verbod komt niet uit de lucht 
vallen» via https://www.telegraaf.nl/nieuws/1424940967/kritiek-op-nieuw-uitstel-lachgas-ban-
verbod-komt-niet-uit-de-lucht-vallen
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Mededeling 

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Michon-Derkzen 
(VVD), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de 
plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op Opiumlijst II en de handhaving 
daarvan (ingezonden 20 januari 2023) niet binnen de gebruikelijke termijn 
kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is 
ontvangen. 
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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