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In Nederland zijn er strenge regels voor het tatoeëren, piercen en aanbrengen van
permanente make-up (PMU). In het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen is vastgelegd
dat een eigenaar van een tatoeage en/of piercingstudio’s een vergunning moet hebben.
Een vergunning wordt verleend voor het gebruik van tatoeage - of piercingmateriaal in een
behandelruimte. Een toegekende vergunning geldt dus niet voor andere locaties
Vrijstelling vergunningplicht op evenementen
Voor tatoeëren of piercen op een evenement, zoals een beurs, conventie of markt is een
vrijstelling van de vergunningsplicht nodig. Hiervoor moet u als organisator van het
evenement ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk bij de regionale GGD
melden dat er iemand komt tatoeëren of piercen. Dit geldt ook voor gaatjes prikken in
kraakbeen van de oren, neusvleugels en voor permanente make-up.
Vrijstelling aanvragen
Vraag de vrijstelling 2 maanden vóór de aanvang van het evenement aan bij de
regionale GGD.
Gebruik hiervoor het aanmeldformulier, deze is te vinden via de volgende
.
link https://www.veiligtatoeerenenpiercen.nl/aanvraagvrijstelling
De plaatselijke GGD zal na ontvangst van het meldingsformulier met u in gesprek gaan en
controleren of uw evenement aan alle voorwaarden voldoet en daarmee onder de
vrijstellingsregeling valt. Is dit niet het geval, dan mogen er GEEN tatoeages of piercings
worden gezet.
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert dit en legt bij
overtredingen boetes op (één boete per tatoeëerder of piercer die op uw evenement aan
het werk is). De NVWA kan verder monsters nemen van kleurstoffen, controleert etiketten
en kijkt of ondernemers een geldige vergunning hebben.

De vrijstelling van de vergunningplicht geldt alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• de locatie waar getatoeëerd en gepiercet wordt is overdekt en is voorzien van een verhard en
afwasbaar vloeroppervlak;
• het evenement duurt maximaal zeven opeenvolgende dagen;
• het evenement wordt NIET aansluitend op een ander tatoeage- of piercingevenement gegeven;
• er zitten minimaal zes maanden tussen dit evenement en een ander soortgelijk evenement dat
u op dezelfde locatie heeft georganiseerd;
• u heeft het evenement twee maanden voor aanvang schriftelijk gemeld bij de GGD;
• u volgt de aanwijzingen van de GGD ter bescherming van de volksgezondheid op.

• Voldoe aan de bovengenoemde voorwaarden om voor een vrijstelling vergunningplicht in
aanmerking te komen.
• Zorg dat er gewerkt wordt volgens de Hygiënerichtlijnen voor Tatoeëren, PMU en/of Piercen.
Door aan bovenstaande voorwaarden te voldoen, minimaliseert u de infectierisico’s die verbonden
zijn aan het tatoeëren of piercen op een evenement, en mogen er tatoeages of piercings worden
gezet. De GGD en/of NVWA kan het evenement bezoeken om te controleren of er volgens de
Hygiënerichtlijnen voor Tatoeëren, PMU en/of Piercen gewerkt wordt.
In de Warenwetregeling vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen zijn de tarieven voor
vrijstellingen in de Staatscourant gepubliceerd:
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling
vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling
vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is
vastgesteld dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een
gereduceerd tarief. Evenement waarbij alleen artiesten
handelen die bij in Nederland vergunde ondernemers
werkzaam zijn, en er op een eerder evenement van dezelfde

€ 422,32

€ 158,37

organisatie of op dezelfde locatie betreffende dezelfde
verrichtingen geen overtredingen zijn geconstateerd.

Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
Als organisator bent u verantwoordelijk voor het naleven van de “Hygiënerichtlijn voor
Evenementen”. Kijk voor de volledige richtlijn op https://www.rivm.nl/landelijk-centrum-hygiene-enveiligheid-lchv/lchv-richtlijnen
Meer informatie
Deze folder is een uitgave van GGD Twente.
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met GGD Twente via het
emailadres: inspecties@ggdtwente.nl.
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