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Inleiding
Voor je staat de tweede maandelijkse update vanuit het NBTK. Er is wat meer tekst dan
gewoonlijk omdat er momenteel veel speelt in onze branche. Mocht je naar aanleiding van
deze tekst vragen, opmerkingen of suggesties hebben, schroom dan niet om contact op te
nemen! (Onderaan tref je ons e-mailadres en enkele telefoonnummers aan). De
informatievoorziening in deze nieuwsbrief is nog niet volledig omdat nog niet alles bekend is
tijdens dit schrijven. Volgende nieuwsbrieven zullen verder ingaan op diverse onderwerpen.
Wij zijn de NBTK, Nederlandse Branchevereniging Tattoo Kunst
Wij vertegenwoordigen alle spelers uit onze mooie branche, denk daarbij aan tatoeerder,
piercers, shopeigenaren, pmu-artiesten, maar ook leverancier. Wij hebben immers allemaal
hetzelfde belang: een sterke branche met een goed imago. Samen zorgen we voor
informatievoorziening en houden we de branche gezond en laagdrempelig, maar niet
makkelijk of een melkkoe.
In de toekomst mag je van ons verwachten dat we je maandelijks een update toesturen over
de ontwikkelingen op diverse tattoo-gerelateerde gebieden, en dat we jou als artiest of shop
vertegenwoordigen. Hiervoor hebben we niet alleen je steun, maar ook je input nodig. Mis je
qua informatie iets of wil je graag wat toevoegen? Wij staan open voor elke mening en voor
alle feiten en zullen respectvol met elke speler binnen onze branche omgaan.
Er zijn veel redenen waarom het NBTK tot stand is gekomen. Een van de belangrijkste is
misschien wel dat we niet willen dat regelgeving gewijzigd wordt, zonder inspraak vanuit de
branche. Momenteel zijn we in gesprek met de overheid en proberen dit ook te blijven. Zo
oefenen we samen échte invloed uit.
Wijzigingen richtlijnen
Zoals al eerder aangegeven gaan onze richtlijnen wijzigen ten gevolgen van de Europese
Richtlijn NEN-EN 17169:2020. Nu de wijzigingen aangekondigd zijn, zien we veel onrust
ontstaat in onze branche. Onderstaand proberen we duidelijkheid te creëren en inzicht te
geven over de feitelijke impact van de NEN op onze branche. Op de website van het RIVM
vind je hier de NEN norm voor Nederland terug, en hier de toelichting daarop. In de
toelichting lees je de uitzonderingen. Het NBTK komt zo snel mogelijk met een feitelijk juiste

samenvatting, maar we willen hier geen fouten in maken uiteraard! Mochten jullie vragen
hebben die je graag beantwoord ziet, dan horen we dat graag, zodat we die mee kunnen
nemen.
Totstandkoming NEN
Al in 2017 is het eerste concept NEN terug te vinden, welke geleid heeft tot de huidige NENEN 17169:2020. Bij de totstandkoming van de NEN zijn diverse Europese Lidstaten
betrokken, vanuit deze lidstaten hebben overheden, artiesten en andere deskundigen
inspraak gehad op de totstandkoming van de NEN.
Het NBTK heeft hier geen invloed op gehad/uitgeoefend. Het NBTK is in 2020 opgericht,
terwijl de NEN aangenomen is in 2019. Deze regelgeving komt dus niet door het NBTK.
Impact NEN hygiëne
De impact voor de Nederlandse artiest/shop zal relatief klein zijn. De vereisten op het gebied
van hygiëne waren altijd al hoog in Nederland. In de komende maanden zullen we enkele
aspecten uit de NEN uitlichten en daarover meer informatie verschaffen, echter zullen dit
geen grote veranderingen zijn. De NEN zoals online te raadplegen is in principe de nieuwe
richtlijn, met enkele uitzonderingen.
Uitzonderingen: leeftijd en opleiding
Wat wel van grote impact is, is de wijziging van de minimale leeftijd en de
opleidingsvereiste. Deze wijzigingen zal de Nederlandse overheid dan ook gefaseerd
invoeren, zoals te lezen is op de toelichting op de site van het RIVM.
Oproep mbt opleiding
Met betrekking tot de opleiding zal het NBTK meegenomen worden in de totstandkoming
daarvan. Heb je als lid opmerkingen over deze opleiding, vragen of suggesties, laat ze ons
vooral weten en we zullen ons er hard voor maken dat de overheid ze in ieder geval in
overweging neemt.
NBTK en de NEN
Net nadat we opgericht waren, hoorden we dat de NEN eigenlijk al vast stond. Wij waren
verbaasd dat dit bepaalt was, zonder de branche erbij te betrekken. Maar die branche
bestond toen enkel uit kleine eilandjes.
Zonder een sterke branchevereniging is er geen stem en hebben we geen invloed. Nu al
(een jaar oprichting) beginnen we grip te krijgen, en worden we meegenomen in bepaalde
processen. Maar nog steeds is er te weinig samen... We kunnen het niet vaak genoeg
zeggen, sluit je aan bij het NBTK, blijf op de hoogte van de nieuwste richtlijnen en
regelgeving en help ons! Het kost je nu nog niets, misschien 2 minuten tijd.
GGD en de NEN
We zien veel tatoeëerders alvast contact opnemen met de GGD. Dit is slechts een
uitvoerende instantie welke aangestuurd moet worden door het LCHV/RIVM. De GGD kán
nog geen informatie geven over de uitvoering van de NEN. Zij moeten wachten op
instructies van hogerhand.
REACH

In onze update van september 2021 lees je onze oproep de petitie Save the Pigments te
tekenen! Als je dit nog niet gedaan hebt, doe het nu! https://www.safethepigments.com/
Ook rondom de REACH is veel onduidelijk. Wat wél duidelijk is, is het volgende: De REACH
geldt voor onze branche vanaf 4 januari 2022. Dan gelden er restricties op het gebied van
onder andere hulpstoffen en dragers (in inkten) maar ook voor etikettering van de inkten.
Deze impact zal kleiner zijn dan die van een jaar later. Vanaf 4 januari 2023 zullen namelijk
2 belangrijke pigmenten verboden worden. Er zijn enkele kleine mogelijkheden waar we
onze hoop op kunnen vestigen, dat is bovengenoemde petitie en onze producenten die
mogelijk nieuwe pigmenten en inkten zullen ontwikkelen. Een van de leveranciers in onze
branche vat de situatie rondom de REACH hier samen.
Onze producenten en leveranciers zijn momenteel bezig een lijst samen te stellen met alle
inkten die nog wel toegestaan zijn na 4 januari 2022 en 2023. Zodra zij deze lijsten
afgerond hebben en beschikbaar stellen, zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen!
Standpunt NBTK
De REACH is een verordening die in veel bedrijfstakken al succesvol van toepassing is en
heeft als voornaamste doel de consument te beschermen.
De huidige restricties hebben als grootste gevaar dat de situatie onveiliger wordt voor de
consument! Zoals het nu lijkt zullen veel van onze inkten verdwijnen, met als risico dat inkten
besteld worden bij niet-erkende leveranciers. Consumenten zullen andere mogelijkheden
zoeken om een tatoeage te laten zetten. Het NBTK is voorstander van een veilige en
verantwoorde inkt. De veiligheid van de consument kan afnemen bij handhaving van de
REACH verordening.
Ook hier benadrukken we weer dat dit is waarom je als branche verenigd hoor te zijn! Je
hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we zullen het wel met elkaar eens zijn dat
we dit liever hadden voorkomen! Vereniging is dan onze enige kans. Samen sterk!
NOW 1
Heb je tijdens de lockdown gebruik gemaakt van de NOW 1, dien dan voor 31 oktober 2021
je definitieve berekening in. Anders bestaat de kans dat je de gehele NOW 1 terug moet
betalen.
WORD LID! SAMEN STERK
Wil je elke maand een update van ons ontvangen en gedetailleerd op de hoogte gehouden
worden van de NEN normen en de REACH verordening, schrijf je dan vooral in als lid.
Inschrijven kan hier.
Momenteel vragen we geen contributie en kun je alleen maar profijt hebben van het
samenwerken. Als we in de toekomst contributie vragen, dan communiceren we dat en heb
je alsnog de keuze om mee te doen of eruit te stappen.
Voor suggesties, vragen en opmerkingen zijn we bereikbaar via www.nbtk.nl,
bestuur@nbtk.nl of telefonisch op 06 2222 3434 (Andy), 06 302 51 880 (vice-voorzitter) en

06 206 291 85 (secretaris). Schroom niet en neem contact op, alleen SAMEN STAAN WE
STERK!

