
Bijlage 1. Algemene Branchelijst Markten Den Haag 201.7 

Branchevanaf1januari2017 Toelichting* Branchetot1januari2017 
1 Vis, schaal- en schelpdieren Niet bedoeld voor consumptie ter plaatse. 1.01 (Verse vis, haring en zuurwaren) en 1.02 (Mosselen) 
2 Slagerij(producten) Vlees en vleeswaren, inclusief poeliersproducten. Inclusief verpakte maaltijden en broodjes 2.05 (Vlees en gevogelte) 

met vlees (niet voor consumptie ter plaatse) en vleeskruiden. 
3 AGF Geen noten en pinda's. Inclusief peulvruchten, champignons, paddenstoelen, vers geperste 2.11 ( Aardappelen, groenten, fruit, peulvruchten, champignons en 

sappen, bewerkte groente en fruit en groenten-/fruitsmoothies. paddenstoelen); 2.14 (Afrikaanse levensmiddelen) 
4 Zuivel, delicatessen, noten, zuidvruchten, Inclusief zoutjes, bakproducten, honing, gembersoorten, eieren, tapas, olijven, kruiden, 2.03 (Olijven, tapas en kruiden); 2.04 (Kaas, zuivel, eieren); 2.06 (Noten 

rijsttafel- en reformartikelen reformartikelen, koffie, thee, diepvriesvoedingsartikelen, conserven, tabak en toebehoren. en verduurzaamde zuidvruchten); 2.07 Reformartikelen; 2.08 
(Diepvriesvoedingsartikelen en conserven); 2.09 (Rijsttafelartikelen); 
2.12 (Tabak en toebehoren); 2.15 (Luxe kruideniersartikelen) 

5 Brood, snoep en banket Zowel voorverpakt als vers. Inclusief o.a. oliebollen, (stroop)wafels en iis. 2.01 ( Brood en banket); 2.02 (Chocolade, drop en snoep) 
6 Horeca / snacken Inclusiefijs, warme en gekoelde (alcoholvrije) dranken, gebakken vis, haring, belegde 6.01 (Consumptieijs); 6.02 (Buitenlandse snacks); 6.03 (Patates frites en 

broodjes, oliebollen, (stroop )wafels, poffertjes, pannenkoeken en smoothies. Bij voorkeur gefrituurde snacks); 6.04 (Gebakken vis, haring en zuurwaren); 6.05 
meerdere aanbieders van duidelijk verschillende artikelen kunnen plaats innemen. (Oud Hollands gebak); 6.06 (Vers geperste sappen, bewerkte groente en 

fruit); 6.07 (Uniek product, Horeca snacken) 
7 DrogisterU, parfumerie en make-up 3.07 (DrogisterU, parfumerie en make-up) 
8 Fashion, kledingaccessoires, schoenen en Inclusief kinderkleding, Oosterse gewaden, hoofddoekjes, wol, garens, fournituren, tassen, 3.01 (Heren bovenkleding); 3.02 (Dames bovenkleding); 3.03 (Baby, 

lederwaren koffers, portemonnees, juwelier artikelen, horloges en zonnebrillen. kleuter en kinderkleding); 3.04 (Lingerie, ondergoed en nachtmode); 
3.06 (Beenmode); 3.08 (Oosterse gewaden en hoofddoekjes); 3.10 
(Tassen, koffers, portefeuilles en portemonnees, en overige 
lederwaren)**; 3.11 (Schoeisel); 3.12 (Juwelier, optiek en horloges); 3.13 
(Modeaccessoires); 3.15 (Outlet- en merkkleding); 3.16 (Bruidsmode); 
3.17 (Avondmode); 3.18 (Sportmode) 

9 Wonen en leven Inclusief speelgoed, hobbymaterialen, feestartikelen, baby-, kinder- en 3.05 (Stoffen); 3.09 (Wol, garens en fournituren); 3.10 (Tassen, koffers, 
kleuterbenodigdheden, woninginrichting, huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, lectuur, portefeuilles en portemonnees, en overige lederwaren)**; 3.15 
stoffen, diervoer en dierbenodigdheden, sport en campingartikelen, tassen, koffers, (Huishoudelijke decoraties); 4.02 (Huishoudelijke gebruiksvoorwerpen); 
portemonnees, gereedschappen en motor technische- en rijwielonderdelen en onder 4.03 (Speelgoed); 4.04 (Lectuur, posters, boeken, wenskaarten en 
licentie uitgebrachte strip gerelateerde producten. kantoorartikelen); 4.05 (Hobbymaterialen); 4.06 (Woninginrichting en 

decoratie); 4.07 (Diervoer en dierbenodigdheden); 4.08 (Sport en 
campingartikelen); 4.10 (Bed- en badlinnen); 4.12 (Baby-, kinder- en 
kleuterbenodigdheden); 4.14 (Gereedschappen en motortechnische- en 
rijwielonderdelen); 4.18 (Religie en cultuur); 4.19 (Bedrukte artikelen); 
4.20 (Inbraakpreventie); 4.21 (Onder licentie uitgebrachte strip 
gerelateerde producten) 

10 Elektronica, beeld en geluiddragers Inclusief huishoudelijke apparaten, horloges en telefoon- en computeraccessoires. 4.01 (Elektronica, beeld en geluiddragers) 
11 Groei en bloei Snijbloemen, bloemstukken, kamer- en tuinplanten, zaden, bloembollen, (kerst)bomen en 5.01 (Snijbloemen, bloemstukken); 5.02 (Kamer-, tuinplanten, zaden, 

heesters, inclusief bUbehorend glas- en aardewerk. bloembollen, (kerst)bomen en heesters) 
12 Diensten BUvoorbeeld een kapper, kleermaker of schoenmaker. 
13 Variatiehandel Het voeren van 'ongeregelde handel' met aantoonbaar maandelijks voor het merendeel 4.16 (Cadeauverpakkingen); 4.17 (Variatiehandel); 3.14 (Gebruikte 

wisselend branche-overschrijdend productassortiment. kleding en schoenen); 4.15 (Gebruikte artikelen: geen kleding of 
schoenen); 

14 Biologisch en fairtrade Keurmerk verplicht, inclusief aantoonbaar streekgebonden producten. 2.10 (Biologische en fairtrade artikelen); 4.09 (Fairtrade) 
15 Antiek, boeken en curiosa Inclusief prenten, postzegels, oude munten en vintage artikelen. 4.11 (Antiek en curiosa); 4.13 (Oude boeken, prenten, postzegels en oude 

munten) 

* Erotische producten, drugs en alcoholhoudende dranken zijn in geen van de branches toegestaan. 
** Vergunninghouders met deze branche kunnen voor 1 maart 2017 kiezen in welke branche zij willen vallen. 
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Bijlage 2 

B h z-· t R rune e lJS aagse M kt ar 2017 

Branche streefpercentage maximaal aantal 
standplaatsen per branche* 

Vis, schaal- en schelpdieren 3% 16 
Slagerii ( producten) 4% 21 
AGF 15% 78 
Zuivel, delicatessen, noten, zuidvruchten en rijsttafel- 3% 16 
en reformartikelen 
Brood, snoep en banket 3% 16 
Horeca / snacken 5% 26 
DrogisterU, parfumerie en make-up 3% 16 
Fashion, kledingaccessoires, schoenen en lederwaren 37% 194 
Wonen en leven 15% 79 
Elektronica, beeld en geluiddragers 2% 10 
Groei en bloei 2% 11 

Diensten 2% 11 

Variatiehandel 2% 10 
Biologisch en fairtrade 2% 11 

Antiek, boeken en curiosa 2% 10 

* In totaal zijn er 525 standplaatsen beschikbaar op de markt voor vaste vergunninghouders en dagplaatshouders 
en 13 flexplaatsen. 
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Bijlage3 

Branchelijst markt aan de Leyweg 2017 

Branche streefpercentage maximaal aantal 
standplaatsen per branche* 

Vis, schaal- en schelpdieren 5% 4 
Slagerti (producten) 3% 3 
AGF 8% 6 
Zuivel, delicatessen, noten, zuidvruchten en rijsttafel- 12 % 10 
en reformartikelen 
Brood, snoep en banket 6% 5 
Horeca / snacken 9% 7 
Drogisterii, parfumerie en make-up 2% 2 
Fashion, kledingaccessoires, schoenen en lederwaren 20% 16 
Wonen en leven 22% 18 
Elektronica, beeld en geluiddragers 2% 2 
Groei en bloei 3% 3 
Biologisch en fairtrade 3% 3 
Antiek, boeken en curiosa 5% 4 

* In totaal zijn er 80 standplaatsen beschikbaar op de markt voor vaste vergunninghouders en dagplaatshouders 
en 3 speciale standplaatsen voor standwerkers. 
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Bijlage 4 

Branchelijst markt aan de Stevinstraat 2017 

Branche streefpercentage maximaal aantal 
standplaatsen per branche* 

Vis, schaal- en schelpdieren 3% 2 
Slagerii (producten) 3% 2 
AGF 5% 3 
Zuivel, delicatessen, noten, zuidvruchten en rijsttafel- 13% 7 
en reformartikelen 
Brood, snoep en banket 5% 3 
Horeca / snacken 13% 7 
Drogisterii, parfumerie en make-up 2% 1 
Fashion, kledingaccessoires, schoenen en lederwaren 20% 11 

Wonen en leven 23% 12 
Elektronica, beeld en geluiddragers 2% 1 

Groei en bloei 3% 2 
Biologisch en fairtrade 3% 2 
Antiek, boeken en curiosa 5% 3 

* In totaal zijn er 53 standplaatsen beschikbaar op de markt voor vaste vergunninghouders en dagplaatshouders 
en 2 speciale standplaatsen voor standwerkers. 
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Bijlage 5 

Branchelijst markt aan het Loosduinse 
Hoofdplein 2017 

Branche 

Vis, schaal- en schelpdieren 
Slagerii (producten) 
AGF 
Zuivel, delicatessen, noten, zuidvruchten en rijsttafel-
en reformartikelen 
Brood, snoep en banket 
Horeca / snacken 
Drogisterij, parfumerie en make-up 
Fashion, kledingaccessoires, schoenen en lederwaren 
Wonen en leven 
Elektronica, beeld en geluiddragers 
Groei en bloei 
Biologisch en fairtrade 
Antiek, boeken en curiosa 

streefpercentage maximaal aantal 
standplaatsen per branche * 

5% 3 
3% 2 
7% 4 
13% 8 

5% 3 
10% 6 
3% 2 

20% 12 
21% 13 
3% 2 
3% 2 
3% 2 
4% 3 

* In totaal zijn er 62 standplaatsen beschikbaar op de markt voor vaste vergunninghouders en dagplaatshouders 
en 3 speciale standplaatsen voor standwerkers. 



Bijlage 6 

Branchelijst markt Ypenburg 2017 

Branche streefpercentage maximaal aantal 
standplaatsen per branche* 

1 Vis, schaal- en schelpdieren 8% 2 

2 Slagerij(producten) 8% 2 

3 AGF 8% 2 

4 Zuivel, delicatessen, noten, zuidvruchten en rijsttafel- en 8% 2 

reformartikelen 
5 Brood, snoep en banket 8% 2 

6 Horeca / snacken 7% 2 

7 Drogisterij, parfumerie en make-up 7% 2 

8 Fashion, kledingaccessoires, schoenen en lederwaren 8% 2 

9 Wonen en leven 8% 2 

10 Elektronica, beeld en geluiddragers 7% 2 

11 Groei en bloei 8% 2 

14 Biologisch en fairtrade 8% 2 

15 Antiek, boeken en curiosa 7% 2 

* In totaal zijn er 26 standplaatsen beschikbaar op de markt voor vaste vergunninghouders en dagplaatshouders. 



Bijlage 7 

Branchelijst 
Prins Hendrikplein 2017 

Branche toelichting streefpercentage maximaal aantal 
standplaatsen* 

1 Vis, schaal- en schelpdieren alleen met MSC keurmerk 10% 2 

2 Slagerij (producten) aanbod van bijzondere/ exclusieve producten 10% 2 

zoals wild rundvlees (Zeeuwse Hooglanders), 
varkensvlees (Berkshire), gevogelte 
(Hollandse blauwhoender, wild kalkoen 
Calicuth) 

3 AGF alleen met EKO keurmerk 10% 2 

4 Zuivel, delicatessen, noten, alleen met EKO keurmerk, meerdere 30% 6 
zuidvruchten en rijsttafel- aanbieders van duidelijk verschillende 
en reformartikelen artikelen kunnen plaats innemen 

5 Brood, snoep en banket aanbod van bijzondere/ exclusieve producten 10% 2 

zoals zuurdesem, pie (hartige en zoete 
taartjes, vegetarisch en met vlees), meerdere 
aanbieders van duidelijk verschillende 
artikelen kunnen plaats innemen 

6 Horeca / snacken aanbod van bijzondere/ exclusieve 10% 2 

buitenlandse snacks 
7 ,~Groei en bloei 10% 2 

8 Biologisch en fairtrade 10% 2 

* In totaal zijn er 14 standplaatsen beschikbaar op de markt voor vaste vergunninghouders en dagplaatshouders. 
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Bijlage 8 

Branchelijst Boerenmarkt 2017 

Branche* streefpercentage maximaal aantal 
standplaatsen per branche** 

Vis, schaal- en schelpdieren 9% 2 
Slagerii (producten) 9% 2 
AGF 9% 2 
Zuivel, delicatessen, noten, zuidvruchten en rijsttafel- en 26% 6 
reformartikelen 
Brood, snoep en banket 13% 3 
Horeca / snacken 25% 6 
Groei en bloei 9% 2 

* Alle producten dienen biologisch, fairtrade of streekgebonden te zijn, waar mogelijk voorzien van een 
EKO-keurmerk. 

-,"* In totaal zijn er 21 standplaatsen beschikbaar op de markt voor vaste vergunninghouders en 
dagplaatshouders. 
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Bijlage 9 

Branchelijst Antiek- en Boekenmarkt aan het 
Lange Voorhout 2017 

Branche 

Horeca / snacken 
Antiek, boeken en curiosa 

streefpercentage 

7% 
93% 

maximaal aantal 
standplaatsen per branche* 

5 
67 

* In totaal zijn er 72 standplaatsen beschikbaar op de markt voor vaste vergunninghouders en dagplaatshouders. 



Bijlage 10 

Branchelijst Antiek- en Boekenmarkt Plein 2017 

Branche streefpercentage maximaal aantal 
standplaatsen per 

branche* 
15 Antiek, boeken en curiosa 100% 29 

* In totaal zijn er 29 standplaatsen beschikbaar op de markt voor vaste vergunninghouders en dagplaatshouders. 


