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1 Introductie

Nederlands Normalisatie-instituut

1.1 Commissie
Normcommissie 330435 Veilig Tatoeëren en PMU
1.2 Werkgebied
Normalisatie van hygiënisch tatoeëren en aanbrengen van Permanente Make-up
(PMU).
1.3 Belang van de normcommissie
Op initiatief van DIN, het Duitse normalisatie-instituut, heeft CEN een nieuwe
Technische Commissie opgericht voor de Europese normering voor tatoeëren en
Permanente Make-Up (PMU): CEN/TC 435 Tattooing services.
Omdat er bij tatoeëren een naald in de huid wordt aangebracht, bestaat de kans op
besmetting met ziektes als hiv, hepatitis A en B. Door gebruik van een Europese
norm voor hygiënisch werken wordt het gevaar op besmetting beperkt. De norm is
van toepassing op tatoeëren en permanente make-up (PMU). Met name de tattoo
artists werken internationaal en volgen in het beste geval hun eigen nationale
richtlijnen. Deze nationale richtlijnen verschillen onderling en vormen geen
duidelijke referentie voor hygiënisch handelen. Ook zijn toezicht en handhaving op
bijvoorbeeld ‘tattoo conventions’ hierdoor lastig.
Het doel van deelname aan de Europese normontwikkeling is om de Nederlandse
kennis en ervaring te delen. De hoge kwaliteit van de Nederlandse richtlijn moet
worden bewaakt. Maar daarnaast is het doel ook om de inhoud van de norm zo te
beïnvloeden dat gebruikers van de Nederlandse richtlijn niet teveel hoeven te
wijzingen aan hun huidige werkwijze op basis van de Nederlandse richtlijn.

2 Commissiestructuur en relaties
2.1 Nationale structuur
Commissie

Naam

330

Beleidscommissie Consumentenzaken

330 435

Veilig Tatoeëren en PMU

De normcommissie 330 435 'Veilig tatoeëren en PMU' valt direct onder de
Beleidscommissie 'Consumentenzaken', 330.

COMMISSIEPLAN 2018

DATUM

PAGINA

Normcommissie 330435

2017-07-19

3/9

2.2 Internationale relaties
Commissie

Naam

Binding

CEN/TC 435

Project commitee -Tattooing
Services

P-lidmaatschap

3 Commissiesamenstelling en categorieën belanghebbenden
Een belangrijk uitgangspunt van normalisatie is openheid en betrokkenheid van
alle belanghebbende partijen. Dit principe houdt in dat alle belanghebbende
partijen moeten worden geïnformeerd over een normalisatieproject en hen de
mogelijkheid moet worden geboden daarin te participeren. Daarnaast brengt een
norm ook kennis over. Door het samenbrengen van verschillende expertises zal
de informatie in de norm ‘state-of-the-art’ zijn.
NEN inventariseert de belanghebbende partijen op basis van het model dat is
omschreven in bijlage A. Op basis hiervan zijn de leden van de normcommissie
ingedeeld in verschillende categorieën belanghebbenden. In de normcommissie
Veilig Tatoeëren en PMU zijn voor 2018 de relevante categorieën voldoende
vertegenwoordigd. Zie bijlage A voor een concretisering van stakeholder
categorieën in het werkveld van tatoeëren en aanbrengen permanente make-up.

Samenstelling normcommissie 330435 24 juli 2017:

Naam
Herman van
Venetie

Organisatie

Stakeholder categorie

Rol

ANBOS

lid

Joey Teeuwsen
Sanne
Poormohsen
Hugh Stoffers &
Marianne Stoffers

Angelz Color
Beauty en hairstyling
Yord

Branche organisatie
Producenten /
Leveranciers van
aanhangende producten
Producent / Leverancier
van hoofdproduct
Branche organisatie
Consumenten

Gideon Schory

Alec Kurucz

BVTP
Coldskin +The
Amsterdam tattoo
convention

Marielle Dirven

Ecuri
GGD Noord- Oost
Gelderland
GGD Rotterdam
Rijnmond

Thijs Veenstra
Liesbeth Sluis

LCHV
Ministerie van VWS

Leo Van der Laan

Leverancier van
aanhangende producten
Producent / Leverancier
van hoofdproduct en
Branche organisatie

lid
lid
lid

lid

lid

Controlerende instanties

lid

Controlerende instanties

lid
voor
zitter
Lid

wetgevende instanties
wetgevende instanties
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Naam

Organisatie

Remco Chervet

Natural Born Sinners

Jan Heijboer

Needle Art Tattoo

Thamar Zijlstra
Erna de Lange

NEN
NVH

Anoesh Vroomman

SkinQuip

Ralph Moelker

Tattoo Bob

Yevgenia Aytas

Yevgenia, NVSED

Nathaly van Driel

WODS

Stakeholder categorie
Branche organisatie
Consumenten
Producent / Leverancier
van hoofdproduct

Branche organisatie
Producent / Leverancier
van hoofdproduct
Producent / Leverancier
van hoofdproduct
Producent / Leverancier
van hoofdproduct en
Branche organisatie
Branche organisatie
Consumenten

Rol
lid
lid
secre
taris
lid
Lid
lid

Lid
Lid

Door wisseling van leden van de normcommissie of verandering van de thema’s
(scope) kan het nodig zijn om extra belanghebbenden te zoeken. Gaande het
normalisatieproces zal zo veel mogelijk een representatieve vertegenwoordiging
worden gewaarborgd. In de zomer van 2016 heeft er een beoordeling
plaatsgevonden om te bekijken of de samenstelling van de normcommissie nog
voldoet. De normcommissie blijft vooralsnog representatief.

4 Publicaties
De normcommissie is in maart 2015 van start gegaan.
Het document waar d.d. 1 augustus 2017 mee wordt gewerkt, is:
WI 0435001 (E) final WD Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten
Er bestaat al een Nederlandse richtlijn voor veilig tatoeëren en aanbrengen van
permanente make-up (laatste herziening juni 2014). Deze is ontwikkeld door het
RIVM, in samenwerking met vertegenwoordigers uit de branche. De Nederlandse
normcommissie zal geen nationale normen ontwikkelen.
Wel werkt de Nederlandse normcommissie aan de ontwikkeling van een
Europese norm voor veilig tatoeëren en aanbrengen van permanente make-up.
De normcommissie volgt de CEN/TC 435 ‘Tattooing Services’. Het
werkprogramma van CEN/TC 435 is aangenomen tijdens de eerste Europese
vergadering (12 december 2014, doc CEN/TC N0031, decision 4/2014) en
aangepast na de tweede Europese vergadering (27 april 2015), doc CEN/TC
N0036, decision BT C144/2014.
De titel van de norm is: Introductory element — Tattooing — Safe and hygienic
practice - requirements.
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De ‘scope’ is als volgt gedefinieerd: ‘
This standard specifies hygiene requirements before, during tattooing and tattoo
aftercare. It provides guidance for tattooists and their routine interactions with
clients and public authorities. It gives guidance for the correct procedures to be
used to ensure optimum protection of the client, the tattooist and others in the
tattoo workspace. Ontwikkelingen van CEN/TC 435 zijn te volgen op de website
van CEN (weblink juli 2017).
De normcommissie zal zich ervoor inzetten dat de Europese norm de bestaande
Nederlandse richtlijn zoveel mogelijk volgt. De normcommissie ambieert een
minimale aanpassing van werkprocessen voor tatoeëerders en
schoonheidsspecialisten.
De geplande activiteiten voor 2018 zijn:
-

-

Voorbereiden en inbrengen commentaren en deelname aan Europese
vergaderingen
Bekendheid en acceptatie: bericht over de voortgang van de Europese
norm , en informeren van de achterban van belanghebbenden van
relevante ontwikkelingen
Nederlandse vertaling van de norm.

De begeleiding van het NEN bestaat onder andere uit:
-

Het verzorgen van de documentenstroom
Het organiseren van vergaderingen (inclusief agenda, verslag)
Service aan commissieleden (bijvoorbeeld het beantwoorden van
vragen;)
Deelname CEN: contributie, stemmen en overname van normen,
opgeven voor werkgroepen
Ledenbestand (administratie & aantrekken nieuwe leden)

5 Lidmaatschappen van werkgroepen
Er bestaan geen Europese werkgroepen binnen CEN/TC 435.

6 Evaluatie en voortgangsrapportage
De (Nederlandse) normcommissie is in maart 2015 van start gegaan met een
informatiebijeenkomst en heeft tot en met augustus 2017 zes vergaderingen
gehouden, waarin vooral gewerkt is aan de Nederlandse commentaren op het
startdocument en besproken is hoe invulling zal worden gegeven aan de
openbare kritiekronde.
Op Europees niveau hebben begin 2015 afgevaardigden van Nederland, GrootBrittannië en Duitsland een Europees startdocument ontwikkeld op basis van de
respectievelijke nationale richtlijnen en normen. Dit dient als basis voor de
Europese norm.
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Namens Nederland hebben Thijs Veenstra, Hugh Stoffers, Leo van der Laan,
Jelte Dijkstra, Yevgenia Aytas en Thamar Zijlstra (in wisselende samenstelling)
deelgenomen aan de internationale vergaderingen van CEN/TC 435.
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Bijlage A – Algemene indeling categorieën stakeholderanalyse
Stakeholders (belanghebbenden)

Omschrijving (generiek)

Omschrijving mbt tatoeëren en PMU

1

Directe gebruikers

Eindgebruiker van dienst, proces of product

Consumenten

2

Voorwaarde scheppende organisaties /
opdrachtgevers

Organisaties die de voorwaarden bepalen waaraan
het product of dienst moet voldoen. Bijv.
opdrachtgevers.

Niet van toepassing. Geen voorwaarde
scheppende organisaties bekend

Wetmatige voorwaarden worden door wetgevende
instanties bepaald (zie onder 9).
3

Adviserende organisaties

Organisaties die andere belanghebbenden
inhoudelijk kunnen adviseren (bijv.
ingenieursbureaus, adviesbureaus, consultancy)

Niet van toepassing. Geen adviserende
organisaties bekend.

4

Uitvoerende / toepassende /
dienstverlenende organisaties

Productnormalisatie: organisaties die het product
gebruiken / toepassen in hun dienstverlening naar
de eindgebruiker toe (bijv. aannemer, installateur).

Schoonheidsspecialisten en Tattoo artists

Dienstennormalisatie: organisaties die een proces
of dienst verlenen aan de eindgebruiker (bijv.
schuldhulpverlener).
5

Producenten / leveranciers van
hoofdproduct

Bij productnormalisatie is dit de hoofdproducent /
hoofdleverancier.
Bij dienstennormalisatie wordt deze categorie niet
gebruikt. De rol van ‘producent / leverancier’ wordt

Niet van toepassing want het gaat hier om
dienstennormalisatie.
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Stakeholders (belanghebbenden)

Omschrijving (generiek)

Omschrijving mbt tatoeëren en PMU

vervuld door de uitvoerende, dienstverlenende
organisatie.
6

Producenten / leveranciers van
aanhangende producten en diensten

Bij productnormalisatie betreft dit producenten /
leveranciers van producten die als grondstof,
halffabricaat of rest-/afvalstof in de productketen
voorkomen.

Producten die bij PUM en tatoeëren worden
gebruikt

Bij dienstennormalisatie betreft het de aanbieders
van aanvullende diensten.
7

Onderzoek- en kennisinstellingen

Instellingen die zonder direct commercieel belang
kennisleverancier zijn of onderzoek verrichten. Bijv.
onderwijsinstellingen, laboratoria,
onderzoeksinstellingen.

Niet van toepassing. Geen onderzoeks- of
kennisinstellingen bekend.

8

Controlerende instanties

Bijv. inspectiediensten, certificeringinstellingen

Overheidsorganisatie die vergunning verleent
en controleert op juiste naleving

9

Wetgevende instanties

Overheden

Overheidsorganisaties die beleid maken op het
gebied van volksgezondheid

10

Bestaande/nieuwe initiatiefnemers

Partijen die alternatieve initiatieven ondernemen
vergelijkbaar met NEN. (normen,
certificatieschema’s, richtlijnen etc.)

Niet van toepassing. Geen initiatiefnemers
bekend.
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11

Stakeholders (belanghebbenden)

Omschrijving (generiek)

Omschrijving mbt tatoeëren en PMU

Contextbepalers groter geheel

Organisaties (bijv. stichtingen, platforms) die op
generieke wijze betrokken zijn.

Niet van toepassing. Geen contextbepalers
bekend.

