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Overwegingen:
-

In het kader van zelfregulering hee3 de Branchevereniging van Verantwoordelijke
Lachgas Leveranciers (de BVLL) een gedragscode opgesteld ten behoeve van de
verantwoorde distribu@e en verstrekking van lachgas.

-

De gedragscode hee3 tot doel het vertrouwen in de sector te herstellen en het
nega@eve imago weg te werken, doordat leden juist handelen en erop toezien dat
consumenten op een verantwoorde manier consumeren door het verstrekken van
goede informa@e.

-

De gedragscode is opgesteld door en voor de sector.

-

Met het opstellen van de gedragscode wordt tegemoet gekomen aan de
aanbevelingen van het CAM in de Risicobeoordeling lachgas van 9 december 2019.

Onderdelen:
-

Onderdeel 1. Inkoop en verkoop

-

Onderdeel 2. Code en keurmerk

-

Onderdeel 3. Verkoop, transport en opslag

-

Onderdeel 4. Voorlich@ng en preven@e

1

Onderdeel 1. Inkoop en verkoop
1.1

Inkoop - De BVLL gee3 de leden in overweging alleen lachgas af te nemen van
bonaﬁde ondernemers die voldoen aan de wet en de gedragscode, teneinde te
bevorderen dat wordt voldaan aan de eisen rond kwaliteit, opslag en transport. Een
van de manieren waarop de leden dit kunnen vaststellen is als een ondernemer het
keurmerk van de BVLL voert. Indien een ondernemer geen keurmerk van de BVLL
voert, adviseert de BVLL de leden om zelfstandig na te gaan of deze ondernemer
voldoet aan de wet en aan de hand daarvan te bezien of het wenselijk is om met deze
ondernemer een overeenkomst aan te gaan.

1.2

Verkoop - De BVLL gee3 de leden in overweging alleen lachgas te verkopen aan
bonaﬁde ondernemers die voldoen aan de wet en de gedragscode, teneinde de
professionele waardigheid van de branche te vergroten. Een van de manieren waarop
de leden dit kunnen vaststellen is als een ondernemer het keurmerk van de BVLL
voert. Indien een ondernemer geen keurmerk van de BVLL voert, adviseert de BVLL
de leden om zelfstandig na te gaan of deze ondernemer voldoet aan de wet en aan de
hand daarvan te bezien of het wenselijk is om met deze ondernemer een
overeenkomst aan te gaan.
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Onderdeel 2. Code en keurmerk
2.1

Gedragsode - De leden van de BVLL commiSeren zich aan deze gedragscode.

2.2

Keurmerk - De BVLL ontwikkelt een keurmerk, waarmee de leden van de BVLL kunnen
aantonen dat ze handelen conform de gedragscode.

2.3

Publica@es - De leden van de BVLL mogen het keurmerk van de BVLL gebruiken en
tonen op hun websites, ui@ngen, publica@es en producten.

2.4

Toezicht - Controle op de naleving van de gedragscode gebeurt door een
onaWankelijke par@j, in opdracht van de BVLL.

2.5

Sanc@es - Bij constatering van een overtreding van de gedagscode volgt een
waarschuwing. Het lid krijgt een maand de @jd om orde op zaken te stellen. Indien
het lid binnen een maand geen orde op zaken stelt, vervalt het lidmaatschap van de
BVLL en daarmee het recht om het keurmerk van de BVLL te mogen gebruiken en te
tonen.
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Onderdeel 3. Verkoop, transport en opslag
3.1

Import - Import van lachgas uit landen van buiten de Europese douane Unie voldoet
aan de vereisten van de Europese verordening inzake Registra@e, Evalua@e,
Autorisa@e en restric@e van Chemische stoﬀen (REACH).

3.2

Zuiverheid - De verhandelde lachgas hee3 een zuiverheid van 99,7% of meer
(medicinal of food grade).

3.3

Levering - Verkoop tussen ondernemers onderling vindt uitsluitend plaats door
ondernemers die voldoen aan de richtlijnen van het ondernemerschap zoals een
inschrijving in het Handelsregister.

3.4

Voorwaarden - Verkoop tussen ondernemers onderling vindt bij voorkeur plaats
onder leveringsvoorwaarden.

3.5

Verpakkingen - Verpakkingen van meer dan 0,5 kg lachgas voldoen aan de eisen van
de CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008.

3.6

Transport - Transport van lachgas boven de 3.3 kg vindt plaats volgens de richtlijnen
van het "Accord européen rela@f au transport interna@onal de marchandises
Dangereuses par Route”.

3.7

Opslag - Lachgas met een volume groter dan 125 liter wordt opgeslagen volgens de
voorschri3en uit de Publica@e Gevaarlijke Stoﬀen 15.

3.8

Afvullen - Het afvullen van lachgastanks vindt zoveel mogelijk plaats bij bedrijven die
beschikken over de juiste vergunningen.

3.9

Consumenten - Lachgas wordt niet direct geleverd aan consumenten, tenzij door
reguliere verkopers en horecagelegenheden die maatregelen hebben genomen op
het gebied van voorlich@ng en preven@e.
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Onderdeel 4. Voorlich@ng en preven@e
4.1

Lee3ijdsgrens - De leden van de BVLL houden zich aan de lee3ijdsgrens van 18 jaar. Er
vindt geen verkoop van lachgas plaats aan minderjarigen. Waar mogelijk wordt
gebruik gemaakt van het NIX18 beeldmerk.

4.2

Verkeer - De BVLL werkt samen met TeamAlert en eventuele andere instan@es om
verkeersongevallen vanwege de consump@e van lachgas zoveel mogelijk te
voorkomen.

4.3

Voorlich@ng - De BVLL stelt, in overleg met gezondheidsorganisa@es, een
voorlich@ngstekst op, gericht op consumenten, waarin met name aandacht wordt
besteed aan:
-

4.4

risicogroepen, zoals kinderen, vegetariërs, zwangere vrouwen en personen
met epilepsie;
het niet besturen van zware machines onder invloed van lachgas;- - het niet
deelnemen aan het verkeer onder invloed van lachgas;
het staken van de consump@e van lachgas bij een @nteling of doof gevoel in
armen of benen;
bevriezingsgevaar door verkeerd omgaan met gassen onder druk;
het voorkomen van het achterlaten van rommel;
het bij voorkeur ziSend consumeren van lachgas.

Preven@e - Verkopers van lachgas plaatsen door de BVLL vastgestelde
waarschuwingsteksten en voorlich@ngsteksten op hun website en op verpakkingen
van producten die bestemd zijn voor consumenten.
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