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Warenwet tatoeëren en piercen  

•Warenwet (art. 24): leeftijdsgrens en verbod op aanprijzen zonder 
vergunning 

 

•Warenwetbesluit tatoeëren en piercen: vergunningsplicht en 
zorgplicht 

 

•Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen: eisen aan inkten 

 

•Warenwetregeling tatoeëren en piercen: vergunning 

 

•Warenwetregeling vrijstelling vergunning tatoeëren en 
piercen 

 

•Warenwetregeling aanwijzing veiligheidscodes tatoeëren en 
piercen: hygiënerichtlijnen 
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Warenwetregeling tatoeëren en piercen 4 

Wijziging 1 Verhuizing (intern of extern) 

Huidige regeling 

 

De vergunning is geldig voor één 
locatie. De plaats van de 
behandelruimte(n) wordt 
specifiek beschreven.  

 

 

 

Wijziging 

 

Wijziging van vergunning wordt 
mogelijk.  

 

I.p.v. nieuwe vergunning een 
wijzing tegen uurtarief en 
beperkte inspectie de 
vergunning om te zetten. 
Daarbij wordt de oorspronkelijke 
looptijd van de vergunning 
behouden. 
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Wijziging 2 Werken met andere materialen 

Huidige regeling 

 

In de vergunning worden de 
materialen vermeld, waarvoor de 
vergunning wordt verleend.  

 

 

Wijziging 

 

Wijziging van vergunning wordt 
mogelijk.  

 

I.p.v. nieuwe vergunning een 
wijzing tegen uurtarief en 
beperkte inspectie de 
vergunning om te zetten. 
Daarbij wordt de oorspronkelijke 
looptijd van de vergunning 
behouden. 
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Wijziging 3 Vergunning volgende locatie 

Huidige regeling 

 

Onder voorwaarden kan de 
vergunning voor een tweede of 
volgende locatie van een 
vergunninghouder verleend 
worden tegen een gereduceerd 
tarief.  

 

  

 

Wijziging 

 

Op moment dat de aanvraag 
voor een tweede of volgende 
locatie is ontvangen is de 
ondernemer in het bezit van een 
geldige vergunning, waar de 
activiteiten zijn beoordeeld. 
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Wijziging 4 Aangeven ruimte in het pand 

Huidige regeling  

 

In de aanvraag wordt vermeld 

 

•Naam etc. 

•Bezoekadres 

•Gebruik van welke materialen 

 

 

Wijziging  

 

Toegevoegd wordt: 

 

De plaats in het pand waarin de 
ruimte zich bevindt waar de 
werkzaamheden zullen plaats 
vinden of die voor het gebruik 
van materiaal is ingericht. 
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Wijziging 5 Retributie vrijstelling 
vergunningverlening evenementen 

Huidige regeling 

 

Voor reguliere 
vergunningverlening kan een 
tarief worden gerekend. Voor 
vrijstelling evenementen is dat 
niet wettelijk mogelijk gemaakt. 
De door de GGD gemaakte 
kosten kunnen niet in rekening 
gebracht worden.  

  

 

Wijziging 

 

Mogelijkheid om tarief te heffen 
voor vrijstelling van 
vergunningplicht tatoeëren en 
piercen bij evenementen.  
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Wijziging 5 Retributie vrijstelling 
vergunningverlening evenementen - vervolg 

Tarief afhankelijk van 

•aantal deelnemende artiesten; minder of meer dan 10 

•artiesten werkzaam bij vergunde Nederlandse onderneming 

•eerdere tekortkomingen geconstateerd bij zelfde organisator 

 

Er zijn drie tarieven. 

•Bij 10 of meer artiesten geldt een tarief van 4 uur / € 419,40 

•Bij minder dan 10 artiesten, werkzaam bij vergunde NL 
onderneming, organisator zonder eerdere tekortkomingen geldt 
een tarief van 2 uur / € 209,90 of 1 uur / € 104,80 
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Wijziging 5 Retributie vrijstelling 
vergunningverlening evenementen - vervolg 

Wijziging 

 

Aan de organisator van een 
evenement wordt vrijstelling  
verleend. 

  

 

 

Huidige regeling 

 

Vrijstelling wordt verleend… 
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Wijziging 6 Definitie tatoeage inkt 

Huidige regeling  

 

Tatoeagekleurstof:  

 

een kleurstof of pigment die 
bestemd is om bij het tatoeëren 
te worden gebruikt als kleurstof 

  

Wijziging 

 

Tatoeagekleurstof:  

 

een mengsel bestaande uit 
kleurstof, pigment en 
hulpstoffen, inclusief mogelijke 
onzuiverheden, dat geschikt is 
om te gebruiken en toe te 
dienen door bewuste 
onderhuidse injectie waarbij een 
permanente markering of 
permanent ontwerp wordt 
gemaakt 
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Wijziging 7 Hygiënerichtlijn en de ruimte 

Huidige regeling  

 

Een ondernemer beschikt over 
een vergunning van Onze 
Minister voor het gebruik van 
tatoeage- of piercingmateriaal 
voor de ruimte waar het gebruik 
plaatsvindt of voor dat gebruik is 
ingericht. 

Wijziging  

 

Een ondernemer beschikt over 
een vergunning van Onze 
Minister voor het gebruik van 
tatoeage- of piercingmateriaal 
voor de ruimte waar het 
tatoeëren of piercen plaats vindt 
of die voor het gebruik van de 
tatoeage- of piercingmateriaal is 
ingericht. 
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Wijziging 8 Hygienerichtlijn tatoeëren  

Huidige regeling  

 

De hygiënerichtlijn voor 
tatoeëren, versie juni 2014. 

Wijziging  

 

De hygiënerichtlijn voor 
tatoeëren, versie december 
2017. 
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Wijziging 8 Hygienerichtlijn tatoeëren  

Versie juni 2014: 

 

Aftercareproducten 
genoemd op postitieve 
lijst van LCHV morgen 
worden gebruikt.  

 

 

 

Overgangsfase tot 2020  

 

 

Versie december 2017: 

 

Aftercareproducten morgen worden gebruikt 
wanneer deze: 

 

-Voldoet aan de Wet medische hulpmiddelen (CE-
logo op de verpakking) 

 of 

-Is opgenomen in het Register Verpakte 
Geneesmiddelen (RVG-nummer op de 
verpakking) 

 

Waarbij uit het gebruiksvoorschrift blijkt dat deze 
geschikt is voor een toepassing waarbij deze in 
aanraking komt met de beschadigde huid. 

 

 

 



Vervolg procedure voorgestelde wijzigingen 

 

Wijziging van het warenwetbesluit tatoeëren en piercen duurt 
enkele maanden. 

 - voorleggen aan de ministerraad 

 - advisering door de Raad van State en eventuele reactie 

 - verzending aan de Koning ter ondertekening 

 - publicatie in de Staatscourant 

 

Wijziging van de warenwetregeling tatoeëren en piercen duurt 
enkele weken. 

  - voorleggen aan minister Bruins ter ondertekening 

  - Publicatie in de Staatscourant 
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Relevante 
ontwikkelingen 

 

REACH 

= registratie, evaluatie, 
autorisatie en restrictie van 
chemicaliën.  

   

 Publieke consultatie tot 20 juni  

 

Europese CEN/NEN norm 
Hygiënerichtlijn  
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