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Kort geding inzake lachgasverbod 

1. Aanleiding 
Op 10 maart jl. heeft een kort geding plaatsgevonden inzake het lachgasverbod. 
Aankomende vrijdag 24 maart doet de rechter uitspraak. U gaf tijdens ons 
overleg op 23 februari aan dat u de TK graag wilt informeren over de uitspraak 
van de rechter door middel van een brief. In de bijlage vindt u twee 
conceptbrieven, één opgesteld voor het geval we de zaak winnen, één voor het 
geval we de zaak verliezen. Zodra de uitspraak bekend wordt op vrijdag 24 
maart, zullen we de relevante brief in kwestie uitsturen naar de TK. 

2. Geadviseerd besluit 
Gaat u akkoord met de boodschap in de conceptbrieven en gaat u akkoord om de 
relevante brief in kwestie vrijdag uit te sturen richting de TK? 

3. Kernpunten 
In de brief geeft u aan dat er een kort geding heeft plaatsgevonden en dat de 
uitspraak van de rechter bekend is. U geeft tevens aan welke vervolgstappen u 
gaat zetten naar aanleiding van de uitspraak. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
D66 is tot nu toe erg kritisch geweest over het lachgasverbod. De verwachting is 
dat dit niet zal veranderen na het uitsturen van de betreffende brief naar de TK. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Indien de rechter ons in het ongelijk stelt, zal er naar verwachting veel (media) 
aandacht zijn naar de uitspraak. Er ligt een woordvoeringslijn klaar die is 
afgestemd met DCo om te kunnen voorzien in een reactie. 

c. Financiële en personele gevolgen 
Niet van toepassing. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
De brieven zijn juridisch haalbaar. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De brieven zijn afgestemd met WJZ en JenV.  
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f. Gevolgen administratieve lasten 
Niet van toepassing. 

g. Toezeggingen 
Niet van toepassing. 

h. Fraudetoets 
Niet van toepassing. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
 
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
 
De volgende informatie onder kopje 3 (geel gearceerd) kan niet openbaar 
gemaakt worden: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Dit vanwege het procesbelang van de Staat. Het procesbelang van de Staat wordt 
geschaad wanneer door het verstrekken van de gevraagde informatie inzicht 
wordt geboden in de procespositie van de staat in een (mogelijk toekomstige) 
gerechtelijke procedure. Als informatie daarover openbaar zou worden, kan dit tot 
gevolg hebben dat de procedure anders afloopt voor de staat, met bijvoorbeeld 
grote financiële gevolgen. 




