
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Inhoudelijke Ondersteuning 

 

  
 
Den Haag, 10 juli 2006 

 
Aan de leden en de plv. leden van de  
Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 
 

 
 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30173  Wijziging van de Warenwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot het 

stellen van hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en het piercen en tot het 
houden van toezicht daarop, de werking van die wet uit te breiden tot eet- en 
drinkwaren die worden verhandeld op het continentaal plat, alsmede tot 
strafbaarstelling van artikel 27, derde lid, van die wet op grond van de Wet op 
de economische delicten 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 27 juni 2006 aangenomen 
door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, LPF en 
Groep Nawijn stemden voor. 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
7 (Van Miltenburg) 
In de praktijk blijkt dat kinderen onder de 16 jaar, zonder toestemming van hun ouders of 
voogd, een tatoeage of een piercing kunnen laten plaatsen. De indiener vindt dit onwenselijk. 
Met dit amendement wordt het strafbaar om een tatoeage te plaatsen of een piercing te zetten 
bij kinderen jonger dan zestien jaar, tenzij de ouders of voogd hierbij aanwezig zijn. Dit wordt 
geregeld in het Wetboek van Strafrecht.  
Indien dit amendement wordt aangenomen wordt aan het opschrift toegevoegd: alsmede het 
strafbaar stellen van het tatoeëren en het piercen van personen onder de 16 jaar in het 
Wetboek van Strafrecht. 
Ingetrokken 
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MOTIES 
 
12 (Van Miltenburg en Buijs) over verlenen van de vergunning voor drie in plaats van voor 
één jaar 
Ingetrokken 
 
13 (Buijs) over ontwikkelen van een reglement in overleg met de branche 
Ingetrokken 
 
9 (Arib) over toezicht op het verwijderen van tatoeages 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en LPF 
 
8 → 15 (Kant) over een registratie- of vergunningsysteem voor privéklinieken 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, LPF, 
Groep Nawijn en Groep Van Oudenallen 
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