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Infoblad 9.10 

 
VLAGVERTOON 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- De Nederlandse vlag 
- Het hijsen van de vlag 
- Op welke dag mag de vlag uit 
- Waar moet de Nederlandse vlag hangen? 
- 4 en 5 mei 
- Meer informatie 
 
Op de meeste kampeerterreinen worden vlaggen gehesen. Dit kunnen de vlaggen zijn 
van Scouting Nederland, de Scouting Labelterreinen of groepen, maar in sommige 
gevallen zal ook de Nederlandse vlag gebruikt worden. Daarnaast kiezen enkele terreinen 
ervoor om de vlaggen van landen van aanwezige groepen te hijsen. Voor het gebruik van 
de Nederlandse vlag en buitenlandse vlaggen zijn er een aantal formele regels.  
 
Voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen is door de minister-president in 
2005 een vlaginstructie vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. 
Voor particulieren en private instellingen bestaat geen instructie, maar hen wordt 
geadviseerd deze vlaginstructie te volgen. 
 
De Nederlandse vlag 

De Nederlandse vlag is een symbool van het koninkrijk en daarom moet hij een ereplaats 
hebben. In 1937 zijn de kleuren van de Nederlandse vlag vastgesteld: helder 
vermiljoenrood, helder wit en kobaltblauw. Voor de afmeting van de vlag gelden geen 
regels. In het algemeen wordt de verhouding lengte-breedte van 3 : 2 aangehouden.  
Je mag de vlag niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Ook mag je op de vlag, 
behoudens toestemming van de Koningin, geen enkele versiering of andere toevoeging 
aanbrengen. Het gebruiken van een vlag enkel en alleen voor versiering is een ernstig 
gebrek aan eerbied voor de vlag als nationaal symbool en hoort nagelaten te worden. Wel 
mag je vlaggendoek voor versiering (bijvoorbeeld in de vorm van draperieën) gebruiken. 
Een vlag die versleten is, scheuren vertoont, in ernstige mate verkleurd is of zodanig 
vervuild is, dat goed schoonmaken niet meer mogelijk is, hoor je niet meer te gebruiken.                                                          
 

Het hijsen van de vlag 

De vlag moet gehesen worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag 
(ook als zij halfstok is bevestigd) nooit de grond kan raken of het verkeer kan hinderen. 
Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang 
gehesen te worden, of gehesen te blijven. Elke gehesen vlag moet dus bij zonsondergang 
worden neergehaald en zonodig de volgende dag na zonsopgang opnieuw worden 
gehesen. Uitzondering hierop is mogelijk als de vlag zodanig verlicht wordt, dat de kleuren 
duidelijk te zien zijn. Een vlag mag de grond niet raken. Officieel zou zij dan zelfs 
verbrand moeten worden. Dat gebeurt nu alleen nog wanneer zij opzettelijk wordt 
misbruikt.                               
 
Op welke dag mag de vlag uit? 

De Nederlandse vlag wordt gehesen met de oranje wimpel bij verjaardagen van de 
Koninklijke familie en op Koninginnedag. De wimpel moet minimaal dezelfde lengte 
hebben of iets langer zijn dan de diagonaal van de vlag.      
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• 31 januari   Koningin Beatrix 
• 27 april           Prins Willem Alexander  
• 30 april          Koninginnedag  
• 17 mei            Prinses Máxima 
• 7 december    Prinses Catharina-Amalia 
 
Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijke Huis (zoals geboorte, huwelijk en 
overlijden) kan er een speciale regeling afgekondigd worden. 
 
De vlag wordt zonder oranje wimpel gehesen onder meer bij de volgende gelegenheden: 
• Op Koninkrijksdag (15 december); dit is de herdenking van de bevestiging van het 

Statuut van het Koninkrijk door de Koningin. 
• Op 15 augustus als het formele einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht wordt 
• Nationale feest- en herdenkingsdagen, zoals op 5 mei, Nationale Bevrijdingsdag. 
• Bij bezoek van buitenlandse staatshoofden in de plaatsen die worden bezocht. 
• Andere gelegenheden, zoals eeuwfeesten, waarbij men van gemeentewege wordt 

gevraagd de vlag uit te hangen. 
• De opening van de Staten-Generaal op de 3e dinsdag in september (alleen in Den 

Haag). 
 
Als een verjaardag van de Koninklijke familie op een zondag of een algemeen erkende 
christelijke feestdag valt, wordt op de dag erna gevlagd; als 30 april op een zondag valt, 
de dag ervoor. Wimpels mogen altijd als decoratie aan de vlaggenmast hangen, behalve 
op 5 mei. Provincie- of gemeentewimpel en een rood-wit-blauwe wimpel boven de vlag 
van de Europese Unie zijn allemaal mogelijk.             
     
Waar moet de Nederlandse vlag hangen? 

De Nederlandse driekleur krijgt altijd de ereplaats. Bij twee vlaggen is de ereplaats rechts, 
gerekend met de rug naar de vlaggen. Bij drie vlaggen is de ereplaats in het midden. De 
vlag die daarna het belangrijkste is, komt rechts.    
 
Als je buitenlands bezoek krijgt en ook vlaggen van andere landen wil hijsen, dan kunt je 
de onderlinge rangorde alfabetisch bepalen. Bij vlagvertoon wordt hierbij het Franse 
alfabet gehanteerd. Verenigde Staten is dan bijvoorbeeld Etats-Unis.  De nationale vlag 
hangt altijd in het midden. Het eerste land in het alfabet komt rechts hiervan (als u met uw 
rug naar het gebouw staat met uw gezicht naar de vlaggen gekeerd), de volgende links, 
de volgende weer rechts, om en om vanuit het midden.  Als de provinciale en de 
gemeentelijke vlag naast de Nederlandse vlag komen, is de opstelling in het algemeen 
(met de rug naar de vlaggen): gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, 
provinciale vlag rechts. Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid betreft, is de 
volgorde omgekeerd. Wilt u naast de Nederlandse vlag ook een scoutingvlag ophangen? 
Dan komt deze links van het rood-wit-blauw.          
        
Hang je meerdere vlaggen naast elkaar dan horen ze allemaal dezelfde afmeting te 
hebben. Zo niet, dan horen ze in ieder geval op gelijke hoogte te hangen. Bij het hijsen 
van de vlaggen wordt van buiten naar binnen gehesen. De belangrijkste komt het laatst.  
                                            
4 en 5 mei  

De herdenking van 4 mei beperkt zich tot de vooravond. Om die reden is het halfstok 
hangen officieel ook beperkt van 18.00 uur tot zonsondergang. Bij het halfstok hijsen moet 
de vlag eerst in top gehesen worden, waarna hij weer neergelaten wordt totdat het 
midden van de vlag zich op de helft van de gebruikelijke hoogte bevindt. Juist omdat bij 
lager hangt dan normaal is het belangrijk dat de vlag in geen enkel geval - ook niet bij 
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windstilte - de grond of een ander obstakel raakt. De vlag wordt binnengehaald 
door de vlag eerst langzaam in top te hijsen en dan neer te halen. 
 
Op 5 mei mag de vlag (zonder wimpel) van zonsopgang tot zonsondergang in top.  
 
Meer informatie 
Algemene informatie vlaggen  www.vlaggen.pagina.nl 
Vlaginstructie rijksgebouwen   www.minbzk.nl 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er 
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze 
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 


