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Antwoord college
Vanuit de politie zijn volgende cijfers aangereikt:
Hoeveelheden
Lachgas
Aantal aangetroffen flessen in 2020
Plaats : grondgebied stad Mechelen
Aard
Aantal flessen
Drugs > Lachgas (Distikstofmonoxide) 215
Recipiënt / container > Citerne / tank 20
Eindtotaal
235
* Recipienten betreffen lege flessen/verpakkingen.
Optreden
Het optreden van politie wordt geregeld door de Omzendbrief Nr 17/2020 dd
22/12/21 van het Parket Antwerpen.
• Politie stelt steeds PV op en voert een bestuurlijke IBN uit
• Indien een grote hoeveelheid wordt aangetroffen wordt een PV voor
ambulante handel opgesteld (kan enkel wanneer het transport niet
beroepsmatig is/zowel voor meerder- als voor minderjarige
overtreders)
• Wanneer bussen lachgas los in de auto worden vervoerd wordt tevens
een PV opgesteld voor een inbreuk op de ADR wetgeving.
• In een tweede, derde, … PV wordt door politie verwezen naar de
eerdere PV’s wanneer dit gekend is. Het parket kan wanneer er
herhaling is dit eveneens zien in hun informaticasysteem en daar bij
de gevolgverlening rekening mee houden;
•
Het IBN genomen lachgas wordt via het recyclagepark vernietigd.

Vanuit preventie wordt er niet ingezet op een grote sensibiliseringscampagne
naar advies van het expertisecentrum VAD. Dit advies is in februari
nogmaals bevestigd.
Er zijn 6 outreachers die zich in het thema verdiepen en daar ook inhoudelijk
mee aan de slag gaan.
Wat bestaat er al?
• ABP in Mechelen als tool
• 1 op 1 GAS-bemiddelingsgesprekken met lachgasgebruikers methodiek
vroeg interventie (door juiste info inzicht geven in eigen gebruik en
motiveren tot gedragsverandering).
• sensibiliseren van NW (sinds 2018)
• Het mobiel jeugdwerkteam werkt al 3 jaar rond het thema lachgas
• Vormingen voor de jeugdwerkers (2 en 17 juni)
• Mobiel Speelpleinwerkers worden ook gevormd rond lachgas tijdens de
opleiding.
• Gemeenschapswachten signaleren gebruik.
• Outreachende Preventie Werkers signaleren gebruik en spreken aan
wanneer het veilig is. Niet met dealers, maar gebruikers.
• Jaarlijkse sensibiliseringscampagnes mbt verkoop van alcohol aan
minderjarigen, waar sinds 2020 ook thematiek van lachgas werd
aangekaart (niet zichtbaar leggen op toonbank, duiden op gevaren
voor jongeren, inspelen op hun verantwoordelijkheidsgevoel, hebben
ook rol daarin op te nemen).
De bestraffing van lachgasgebruikers/-dealers zit op Federaal niveau.
Federale wetgeving i.v.m. verkoop lachgas aan minderjarigen;
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/04/kamer-legt-verkoop-vanlachgascapsules-aan-minderjarigen-aan-ban/.
Het plan van aanpak voor het komend jaar:
Navraag:
• Navraag ziekenhuis – Bart Rens: 1 opname via spoed december 2020
• Navraag J@M: vragende partij voor opleiding van jeugdwerkers en
(misschien groep Intro (Rembert):
• Via webinar op maat: arts St. Maarten: Info over de gevaren,
productinfo
Oudergroepen:
• Preventief praten: Ouders zijn vaak niet op hoogte, het wordt niet
benoemd door de jongeren, zodat ze er niet van wakker liggen. Hun
bewustzijn en rol vergroten
Eerstlijnszone betrekken tegen midden 2021 (omdat de focus nu ligt op het
vaccinatiecentrum).
• Vraag richten naar huisartsenkring of aantal artsen ad random
bevragen of ze ermee te maken krijgen, Poolshoogte nemen: leeft er

nood rond ontwikkelen van sensibiliseringsmateriaal, krijgen ze er mee
te maken, bv. jongeren die met brandwonden komen, tintelingen,… ,
komen er vragen van ouders?
• Mening van huisartsen: nood aan materiaal, opleiding, … : hoe zien zij
het (van onderuit bevragen)
• Krijgen zij signalen en is er een procedure om die signalen tot bij
preventie te krijgen?
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