w

da's

Willebroek
Willebroek, 3O april 2021

Besluit van de burgemeester van 30 april 2021houdende de vernietiging van
bestuurlijk in beslag genomen recipiënten met lachgas

GEMEENTE WILLEBROEK,
DE BURGEMEESTER,

Juridische qrondslaq:

Gelet op artikel 30 52 van de Wet op het Politieambt, waarin wordt bepaald dat de
burgemeester kan beslissen bestuurlijk inbeslaggenomen voorwerpen onmiddellijk te laten
vernietigen indien hij van oordeel is dat deze om dwingende redenen van openbare veiligheid
niet kunnen worden teruggegeven aan de eigenaar, bezitter of houder;
Gelet op artikel 133,2d..lid en 135, 52 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op artikel 60/1 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente
Willebroek inzake schadelij ke m iddelen ;
Fgiten. context en motivatie:

Ovenregende het toenemende aantal vaststellingen inzake het illegaal verhandelen of het in
bezit zijn van lachgas gericht op het oneigenlijk gebruik ervan met als doel het opwekken van
een roeseffect;
Overwegende dat dit oneigenlijk gebruiUinhaleren van lachgas zorgt voor een zuurstoftekort
in de heróenen, waardoor het een kortstondige roest opwekt, en dat het effect van het
oneigenlijk gebruik van lachgas wordt versterkt bij gebruik in combinatie met andere
roesopwekkende middelen zoals alcohol, softdrugs, etc.;
Ovenuegende dat het oneigenlijk gebruik van lachgas onder meer kan leiden tot misselijkheid,
bewustzijnsverlies, neurologische aandoeningen, hart- en vaatziekten en zelfs de dood;

Ovenregende de ontvlambaarheid van lachgas, waardoor onoordeelkundig gebruik kan leiden
tot ernstige brandwonden;

Ovenuegende dat'het gebruik van lachgas wanneer men zich begeeft in het verkeer of op de
openbare weg niet alleen de veiligheid van de gebruiker zelf maar ook de veiligheid van de
andere weggebruikers ernstig in het gedrang brengt;

Ovenregende dat het gebruik van lachgas derhalve een ernstig gevaar betekent voor de
openbare veiligheid en gezondheid van personen;
Overwegende dat overeenkomstig de richtlijnen opgenomen in de permanente onderrichting
van de politiezone MeWi bij vaststellingen inzake het illegaal verhandelen of het in bezit zijn
van lachgas met het oog op het gebruik ervan als roesmiddel, de recipiënten met lachgas
bestuurlijk in beslag worden genomen;
Ovennregende dat voorwerpen die bestuurlijk in beslag werden genomen krachtens artikel
30$2 van de WPA gedurende maximaal zes maanden ter beschikking worden gehouden van
de houder, bezitter of eigenaar tenzij het om dwingende redenen van openbare veiligheid
gerechtvaardigd is om ze onmiddellijk te vernietigen;

Overwegende dat tot die vernietiging moet worden besloten door de burgemeester als
bevoegde overheid van bestuurlijke politie, tevens verantwoordelijk voor het nemen van alle
dringende en noodzakelijke maatregelen om de openbare veiligheid en gezondheid van de.
bezoekers en inwoneis van Willebroek op een adequate manier te vrijwaren;
Ovenuegende de ernstige veiligheidsrisico's ten gevolge van het oneigenlijk gebruik van
lachgas waardoor de vernietiging van de recipiënten met lachgas de enige mogelijkheid is om
te verhinderen dat de houder, bezitter of eigenaar deze stoffen opnieuw in zijn bezitzou krijgen
en alsnog zou verhandelen en/of gebruiken met het oog op het opwekken van een roeseffect;

Overwegende dat de technische dienst van de lokale politie MeWi instaat voor het
overbiengen van de inbeslaggenomen recipiënten naar het recyclagepark van de
lntergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), om
daar te worden vernietigd;
Ovenuegende dat dit besluit erop gericht is de openbare veiligheid van iedereen in Willebroek
op een zo effectief en evenwichtig mogelijke wijze te verzekeren;
BESLUIT

Artikel 1. Aan de lokale politie PZ MeWi wordt de opdracht gegeven om bestuurlijk
inbeslaggenomen recipiënten met lachgas via de technische dienst van de politiezone te laten
afvoeren naar de lntergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer regio Mechelen
(IVAREM), om daar onmiddellijk te worden vernietigd.

Artikel 2. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de korpschef van de lokale politie PZ
MeWi en aan IVAREM.

AÉikel 3. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60)
dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per

aangetekende zending aan de griffïe van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040
Brussel worden gericht of elektron isch via http ://eproad m n. raadvst-consetat. be.
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Opgemaakt te Willebroek op 30 april2O21
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