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Besluit van 1 mei 2007 tot vaststelling van het
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van
20 november 2006 tot 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 (Stb. 627)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport van 24 april 2007, kenmerk VGP/PSL 2761850;

Gelet op artikel III van de Wet van 20 november 2006 tot 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 (Stb. 627);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 20 november 2006 tot 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 (Stb. 627), treedt in werking met ingang van 1 juni 2007.
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Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de
uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 mei 2007
Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2007

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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