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Uittreksel uit de besluiten van de burgemeester van
maandag 11 januari 2021

Besluit burgemeester - Het vernietigen van lachgas
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Wet op het politieambt (WPA) van 5 augustus 1992, Afdeling 4 - Bestuurlijke inbeslagneming,
artikel 30, dat het mogelijk maakt "vooruerpen die een gevaar betekenen voor het leven of de
lichamelijke integriteit van personen aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar, de bezitter
of de houder te onttrekken"; dat dit artikel voorschrijft dat de burgemeester kan beslissen zulke
bestuurlijk inbeslaggenomen vooruerpen onmiddellijk te laten vernietigen indien hij van oordeel is
dat deze om dwingende redenen van openbare veiligheid niet worden teruggegeven aan de
eigenaar, bezitter of houder ($2, in fine);
Uniform gemeentelijk politiereglement (UPR) politiezone Voorkempen, Afdeling 12: Diverse,
artikel 12.1: "Het is verboden om schadelijke middelen zoals o.a. lachgas te verhandelen of te
bezitten indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als
doel het bekomen van een roeseffect."

Historiek
Er wordt reeds sinds enige tijd vastgesteld dat in toenemende mate bepaalde gassen (lachgas,
aansteker:sgas, ...) verhandeld worden en in het bezit bevonden worden bij personen en op plaatsen, niet
met het oog op industriële, medicinale toepassing waarvoor deze stoffen zijn ontworpen, maar gericht op
een oneigenlijk gebruik, met als doel: het opwekken van een roeseffect.
Het unanieme standpunt onder medici en verslavingsexperten is dat het inhaleren van dergelijke
industriële gassen en/of gebruik in combinatie met alcohol en/of stimulerende middelen, buitengewoon
schadelijk is voor de gezondheid van de gebruiker.
Deze praktijk houdt bovendien ernstige risisco's in voor de openbare veiligheid wanneer gebruikers zich
tijdens hun roes op de openbare weg en/of in het verkeer begeven.
Motivatie
Met het oog op het finaliseren van een uniforme operationele richtlijn binnen de politiezone Voorkempen,
die erin bestaat om bij een vaststelling van het verhandelen of in het bezit zijn van dergelijke gassen met
het oog op het gebruik ervan als roesmiddel, deze capsules/cilinders/patronen/flessen (inclusief alle
andere materialen die gebruikt worden bij het inhaleren van deze gassen (balonnen, ...)) in beslag te
nemen, dient de bevoegde overheid van bestuurlijke politie (in casu de burgemeester van de gemeente
waar het goed werd aangetroffen) te besluiten.
ln overuveging nemende dat:
het verhandelen en bezitten van industriële gassen met het oog op het gebruiken ervan als
roesmiddelontegensprekelijk een ernstig gezondheids- én veiligheidsrisico inhoudt;
het risico van die aard is dat het teruggeven van de door politie inbeslaggenomen gassen
onverantwoordel ij k zou zijn;
er in tegendeel dwingende redenen van openbare veiligheid zijn om die gassen onmiddellijk te
laten vernietigen;
dit de enige mogelijkheid is om te verhinderen dat de initiële eigenaar deze stoffen opnieuw in
zijn bezit zou krijgen en alsnog zou verkopen en/of gebruiken met het oog op het opwekken van
een roeseffect;
lUkt bij het aantretfen van dergelijke gassen (lachgas, aanstekergas, ...) een teruggave geen optie, doch
zal steeds - in eerste instantie - aan de eigenaar/bezitter/houder gevraagd worden om vrijwillig afstand te
doen van de voorwerpen/goederen, waarbij in positief geval vernietiging altijd een automatisch gevolg is,
doch dringt zich - in negatief geval - het treffen van een burgemeester besluit op.
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Administratief centrum
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Kerklei 2, 8-2960 Brecht
tel.03 636 0O 44
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tel. 03 660 28 30

Welzijnscampus
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8-2960 Brecht
tel. 03 33011 20

Wat verder bij een bestuurlijke inbeslagname?
De gemeente van aantreffen dient in te staan voor de bewaring en/of vernietiging van de bestuurlijk

inbeslaggenomen goederen, wat meteen zorgt voor een maximale spreiding van eventueel aangelroffen
vooMerpen/goederen, zodat op deze manier er minder snel een grote hoeveelheid op eén plaat!
gestockeerd/bewaard worden. Onze diensten hebben reeds bij IGEAN geïnformeerd of zij kunnen
instaan voor de bewaring, (tUdelijke) opslag en vernietiging van de goederen. IGEAN heeft al wel laten
weten dat ze de eventuele overbrenging naar hun recyclagepark zouden willen beperken tot vlak voor
overdracht naar plaats vernietiging, doch dit betekent dat deze producten gedurende twee weken op het
politiekantoor bewaard zouden moeten blijven, wat niet aangewezen is.
Er is voor de atuoer van dergelijke fracties (KGA) via het gemeentelijk IGEAN recyclagepark door de
gemeente een vergoeding verschuldigd is.
Gelet op de bespreking in de schoot van het politiecollege in zitting van 11 januari 2021.

Besluit
Artikel 1
Er wordt om dwingende redenen van openbare veiligheid beslist om lokale politie Voorkempen de
opdracht te geven om inbeslaggenomen gassen (lachgas, aanstekergas, ...) [met de hiervoor voorziene
capsules/cilinders/patronen/flessen (inclusieÍ alle andere materialen die gebruikt worden bij het inhaleren
van deze gassen (balonnen, ...))l niet terug te geven aan de eigenaar.

Artikel2

De lokale politie Voorkempen de opdracht te geven deze inbeslaggenomen gassen via de gemeenten af
te voeren en onmiddellijk te laten vernietigen.
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