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Welkom op onze Haagse markten!
Den Haag heeft acht markten op de volgende locaties en tijden:
• De Haagse Markt (Centrum)
Elke maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 08.45 tot 17.00 uur op het marktterrein aan
de Herman Costerstraat.
• Wijkmarkt Leyweg (Escamp)
Elke dinsdag van 09.00 tot 17.00 uur op het marktterrein aan de Leyweg, tussen de Hengelolaan en
de Oosterhesselenstraat/Fluitenbergstraat.
• Wijkmarkt Stevinstraat (Scheveningen)
Elke donderdag van 09.00 tot 17.00 uur op het marktterrein in het gedeelte van de Stevinstraat tussen
de Badhuisweg en de Gentsestraat.
• Wijkmarkt Loosduinse Hoofdplein (Loosduinen)
Elke woensdag van 09.00 tot 17.00 uur op het marktterrein op het Loosduinse Hoofdplein.
• Wijkmarkt Vuursteen (Ypenburg)
Elke vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op het marktterrein aan de Vuursteen bij het winkelcentrum
Ypenburg.
• Wijkmarkt Zeeheldenkwartier (Centrum)
Elke donderdag van 11.00 tot 19.00 uur op het markterrein op het Prins Hendrikplein in het
Zeeheldenkwartier.
• Biologische boerenmarkt (Centrum)
Iedere woensdag van 10.00 tot 18.00 uur op het marktterrein aan de Hofplaats bij
de Hofweg en Lange Poten.
• Antiek- en boekenmarkt (Centrum)
Op 20 donderdagen en 20 zondagen in de periode van medio mei tot en met medio september van
10.00 tot 18.00 uur op het marktterrein aan het Lange Voorhout. Iedere donderdag in de periode van
medio september tot en met medio mei van 10.00 tot 18.00 uur op het marktterrein op het Plein.

Marktvergunning
Om op één van onze markten te kunnen staan, heeft u een marktvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen
met een formulier (zie www.denhaag.nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-voor-ondernemers/
marktvergunning-vaste-standplaats-aanvragen.htm). Op dit formulier geeft u aan voor welke markt,
marktdag, branche en standplaatsnummer u zich wilt inschrijven. Als u gebruikt wilt maken van een
vervanger op uw standplaats, dan moet u dit ook op uw aanvraagformulier aangeven.
Aanvragen voor marktvergunningen worden indien nodig met elkaar vergeleken en in sommige gevallen
wordt de aanvraag voorgelegd aan de adviescommissie Haagse Markten. Kijk voor alle voorwaarden in het
Marktregelement waaraan u moet voldoen om voor een marktvergunning in aanmerking te komen
(RIS295973).

Marktregister en marktpas
De gemeente houdt een marktregister bij van alle ondernemers op de Haagse markten. Vaste vergunninghouders worden automatisch in dit register opgenomen. Wilt u in aanmerking komen voor een dagplaats
of flexplaats om te standwerken? Dan moet zich inschrijven in het register. U doet dit door een formulier
in te vullen (zie www.denhaag.nl/markten/ondernemers).
U bent verplicht ons wijzigingen door te geven wat betreft uw naam, voorna(a)m(en), adres en woonplaats
en uw inschrijvingsnummer in het handelsregister. Op deze manier staat u altijd correct in ons markt
register. Als bewijs voor uw inschrijving ontvangt u een marktpas.
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Voor vaste vergunninghouders
Ruiling van standplaatsen
Vaste vergunninghouders mogen hun standplaats(en) op dezelfde markt en voor een gelijk aantal dagen
met een andere vaste vergunninghouder ruilen. Hierbij mag geen strijd ontstaan met het Branchebesluit
Markten Den Haag 2017 (RIS295972).
Een vaste vergunninghouder mag zijn standsplaats ruilen met een vrije standplaats op dezelfde markt
(u ruilt dan in feite met de gemeente).
Wilt u ruilen? Gebruik dan het formulier op www.denhaag.nl/markten/marktvergunning vaste standplaats
aanvragen/aanvragen/aanvraagformulier (pdf) onder D.
Artikel 2:3 en 2:4 Marktreglement

Overschrijving
Vaste vergunninghouders kunnen zowel bij leven als overlijden de marktvergunning laten overschrijven op
de echtgenoot/geregistreerd partner/1e graads bloedverwant ((adoptie)ouders, (adoptie)kinderen). In artikel
2:5 van het Marktreglement vindt u alle voorwaarden.
Let op:
• Bij overlijden moet de aanvraag tot overschrijving binnen acht weken worden ingediend.
• De overschrijving vervalt wanneer zes weken na overschrijving geen gebruik wordt gemaakt van de
marktvergunning.
Artikel 2:5 Marktreglement

Dagplaatsen
Het uitdelen van dagplaatsen verloopt volgens de volgende procedure:
Haagse Markt:
• Beschikbare dagplaatsen worden eerst aangeboden aan de vergunninghouder(s) van aangrenzende vaste
standplaatsen. Wanneer meer vergunninghouders interesse hebben, wordt gekeken naar welke branche
procentueel het minst vertegenwoordigd is. Als dit geen duidelijkheid geeft, dan wordt de dagplaats
verleend door middel van loting.
• Wanneer geen vaste vergunninghouders zijn gevonden voor de beschikbare dagplaats, dan wordt de plek
aangeboden aan dagplaatshouders. Hierbij wordt gekeken naar loyaliteit (op basis van aanwezigheid in
de voorafgaande twee jaar) en niet langer op grond van anciënniteit (aantal jaren dat een ondernemer
een vergunning of inschrijving heeft op de betreffende markt). Zo worden dagplaatshouders die vaak
aanwezig zijn geweest op de markt en de markt dus aantrekkelijk hebben gehouden, beloond. Wanneer
dit niet leidt tot uitdeling wordt de dagplaats uitgedeeld aan degene met de procentueel minst vertegenwoordigde branche en daarna wordt overgegaan op loting. Als uw inschrijving in het marktregister is
doorgehaald, bent u overigens uitgesloten van deelname.
Op de wijk- en themamarkten worden dagplaatsen opnieuw ingevoerd. Dit om de lege plekken op te
kunnen vullen en zo de markt aantrekkelijk te houden. Maximaal 10% van het totaal aantal standplaatsen
op een wijkmarkt kan worden uitgegeven als dagplaats.
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Antiek- en boekenmarkt:
Beschikbare dagplaatsen worden eerst aangeboden aan de vergunninghouder(s) van aangrenzende
vaste standplaatsen. Wanneer geen vaste vergunninghouders zijn gevonden voor de beschikbare dagplaats,
dan wordt de plek aangeboden aan dagplaatshouders. Hierbij wordt eerst gekeken naar de branche die is
ondervertegenwoordigd en daarna wordt overgegaan tot loting.
Overige markten:
Beschikbare dagplaatsen worden eerst aangeboden aan de vergunninghouder(s) van aangrenzende vaste
standplaatsen. Wanneer geen vaste vergunninghouders zijn gevonden voor de beschikbare dagplaats,
dan wordt de plek aangeboden aan dagplaatshouders. Hierbij wordt eerst gekeken naar de branche die is
ondervertegenwoordigd en daarna wordt overgegaan tot loting.
Artikel 2:6 Marktreglement (RIS295973)

Standwerken
Wanneer u wilt standwerken op een van onze markten, dan moet u zich voor aanvang van de markt melden
bij de marktmeester. U vermeldt bij uw aanmelding welk product u wilt verkopen en of u zich door
(maximaaléén persoon) laat helpen. Deze persoon mag zelf niet deelnemen aan de loting voor een flexplek.
Bij meer aanmeldingen wordt geloot.
Standwerkers mogen geen gebruik maken van weegschalen of prijsaanduidingen.Bij standwerken moet het
gaan om een bijzonder product, dat gepresenteerd wordt door een optreden dat de consument aantrekt.
Een bijzonder product is een product dat niet of nauwelijks op de markt verkrijgbaar is. Het gaat om
producten waarvan het bijzondere karakter moet worden benadrukt door een presentatie van het product.
Hierbij kan worden gedacht aan speciale producten die worden verkocht op bijvoorbeeld de Huishoudbeurs
of werden en worden aangeprezen op programma’s als Telsell en Tommy Teleshopping.
Artikel 2:7 & 3:1 Marktreglement

Wat zijn de regels waar u zich aan moet houden tijdens
marktdagen?
Aanwezigheidsplicht In het nieuwe reglement moet de vergunninghouder persoonlijke voor minimaal
50% van de tijd aanwezig zijn op de standplaats. Vaste vergunninghouders zijn verplicht de standplaats
46 maal per jaar in te (laten) nemen en daarvan in ieder geval de helft van het aantal keren persoonlijk
aanwezig te zijn. In de praktijk komt het er dus op neer dat de vaste vergunninghouder per iedere vergunde
marktdag 23 keer per jaar aanwezig dient te zijn.
In geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de aanwezigheidsplicht. Hierbij kan
worden gedacht aan afwezigheid in verband met aantoonbare ernstige ziekte, ongevallen of andere
noodsituaties. De helft van de tijd dat de standplaats in wordt genomen, doet de vergunninghouder dat in
ieder geval persoonlijk gedurende de gehele marktdag. Sanitaire stops en lunchpauzes zijn hier uiteraard
van uitgezonderd. De andere helft van de tijd dat de standplaats in wordt genomen, kan de vergunning
houder zich laten vervangen door één van zijn ingeschreven vervangers. In artikel 7 van de Marktverordening leest u waar uw vervanger aan moet voldoen.
Wanneer u geen gebruik maakt van uw standplaats, dan moet u dit uiterlijk om 07.15 uur melden bij de
marktmeester. Dit geldt ook als u uw vervanger laat invallen.
Artikel 3:2 Marktreglement, artikel 7 Marktverordening
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Uitpakken en inpakken handelswaar
• Vaste vergunninghouders mogen twee uur voor aanvang starten met het uitpakken van hun handelswaar
en het inrichten van de standplaats. Handelt u in waren die aan bederf onderhevig zijn? Dan mag u 3 uur
voor aanvang starten.
• Uiterlijk een uur na het einde van de marktdag moet uw standplaats leeg- en opgeruimd zijn.
• U mag een uur voor het sluiten van de markt starten met het inpakken van uw handelswaar.
• U mag uw standplaats niet verlaten/opslagunit op de markt afsluiten voor het einde van de markt.
• U mag uw standplaats gedurende de marktdag niet onbeheerd achterlaten.
Artikel 3:3 Marktreglement

Schoonhouden standplaats
• U moet uw bedrijfsafval zodanig bewaren, dat het marktterrein niet wordt verontreinigd en het afval niet
door onbevoegden kan worden verwijderd.
• U moet uw standplaats en de naaste omgeving na afloop van de markt veegschoon achterlaten.
• U moet eventuele ruimte onder en tussen de opslagunit/onder de verkoopwagen op een deugdelijke
manier afschermen.
Artikel 3:4 Marktreglement

Legitimatie en identiteit
Op verzoek van de marktmeester moet u een geldig legitimatiebewijs en een geldige marktpas kunnen
tonen. Voor vervangers geldt dat deze een geldig legitimatiebewijs en de marktpas van de vergunning
houder moeten kunnen tonen.
Artikel 3:5 Marktreglement

Verboden en geboden
Het is verboden:
• Vervoer- en transportmiddelen (met uitzondering van vergunde (verkoop)wagens) op het marktterrein
te hebben, te laten staan of voorhanden te hebben gedurende de openingstijden van de markt met
uitzondering van het uit- en inpakken van handelswaar.
• Zonder ontheffing vervoer- en transportmiddelen of verkoopwagens op het marktterrein te hebben,
te laten staan of voorhanden te hebben gedurende de openingstijden met uitzondering van het
uit- en inpakken van handelswaar.
• Buiten de afmetingen van de standplaats ruimte in te nemen.
• Op een standplaats andere handelswaar/een andere branche dan die waarvoor die standplaats is
toegewezen en/of marktvergunning is verleend, uit te stallen, aan te bieden, te verkopen, af te leveren
of in voorraad te hebben.
• De zijkanten van een standplaats, verkoopwagen of andere verkoopruimte op niet transparante wijze
en/of ondeugdelijk af te schermen vanaf 1.50 meter hoogte vanaf de grond gemeten.
• Van een kraam de zijkanten van de kramenstijlen boven de tafelbladen op ondeugdelijk en/of op niet
transparante wijze af te sluiten.
• Zonder ontheffing op enigerlei wijze aan een standplaats of andere verkoopruimte duurzaam voorwerpen
te bevestigen.
• Gebruik te maken van open vuur.
• Het standplaatsnummer af te schermen.
• Wijzigingen aan te brengen aan het marktterrein en de marktinstallatie.
• Eigen nutsvoorzieningen aan (laten) leggen of brengen.
Artikel 5:1 Marktreglement, Artikel 11 & 12 Marktverordening
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Overgangsrecht voordrachten
Vaste vergunninghouders kunnen vijf jaar na verkrijging van een marktvergunning een verzoek doen om
hun marktvergunning over te dragen aan een nieuwe vergunninghouder. Let op: Dit geldt alleen voor
marktvergunningen die voor 1 januari 2017 zijn verleend.
Kijk voor de voorwaarden en procedure bij artikel 5.2 van het Marktreglement en de toelichting.
Artikel 5:2 Marktreglement

Handhaving
De vergunde standplaats kan onmiddellijk worden ontruimd als de vaste vergunninghouder handelt in
strijd met de voor hem geldende branche of als een ander dan de vergunninghouder of zijn vervanger de
standplaats inneemt. Dit geldt ook als een dagplaatshouder of standwerker zijn standplaats niet persoonlijk
inneemt.
Onmiddellijke ontruiming vindt ook plaats als geen marktpas getoond kan worden of als het ordelijk
verlopen van de markt verstoord wordt/dreigt te worden.
In artikel 13 en 14 van de Marktverordening leest u onder welke voorwaarden de gemeente kan besluiten
tot doorhalen van de inschrijving in het marktregister en/of intrekking en schorsing van de markt
vergunning en ontheffing.
Artikel 13, 14 en 15 Marktverordening

Naslagwerk
• Marktregelement (RIS295973)
• Marktverordening 2016 (RIS294688)
• Branchebesluit Markten Den Haag 2017 (RIS295972)

Colofon
Dit is een uitgave van
Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Afdeling Markten
Postbus 12651
2500 DP Den Haag
markten@denhaag.nl
(070) 353 93 20, op werkdagen
van 09.00 tot 12.00 uur
Gewijzigde herdruk
September 2017
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