
Vlagprotocol 
Op de verjaardagen van leden van het Koninklijk huis – bijvoorbeeld op Koningsdag - mag je de 
Nederlandse vlag en oranje wimpel uithangen. Deze vlaginstructie geldt voor rijk, provincie en 
gemeente. Particulieren en private instellingen mogen deze instructie volgen, maar het is niet 
verplicht.  
 
Een Nederlandse vlag als eerbetoon aan Nederland hoort ’s nachts niet buiten te hangen, of de vlag 
dienst aan beide zijden volledig te zijn verlicht. Wilt je meerdere (landen)vlaggen naast elkaar 
hangen? Gebruik vlaggen van dezelfde afmeting en hang ze op gelijke hoogte. De Nederlandse vlag 
krijgt in Nederland altijd een ereplaats. 

Wanneer mag de vlag uit? 

Wanneer je één van onze Nederlandse vlaggen hebt aangeschaft, wil je deze natuurlijk wel kunnen 
hijsen. Maar wanneer is het juiste moment volgens het nationale protocol? In de eerste plaats wordt er 
uitgebreid gevlagd tijdens de volgende feestdagen (indien dit op een zondag, of een Christelijke 
feestdag valt, dient op 1 dag later te worden gevlagd): 

• Verjaardag Prinses Beatrix – 31 januari 

• Koningsdag – 27 april 

• Dodenherdenking – 4 mei; 

• Bevrijdingsdag – 5 mei; 

• Veteranendag - laatste zaterdag in juni 

• Formele einde WOII – 15 augustus. 

• Prinsjesdag (alleen in Den Haag) – 3e dinsdag in september 

• Verjaardag prinses Catharina-Amalia – 7 december 

• Koninkrijksdag – 15 december 

 
Extra informatie ‘’vlaggenregels’’ 

• een vlag als eerbetoon aan een land hoort ‘s-nachts niet buiten te hangen. Het hijsen gebeurt 
dan ook bij zonsopgang, het neerhalen bij zonsondergang  

• de Nederlandse vlag is het symbool van het Koninkrijk der Nederlanden en hoort overal op 
Nederlands grondgebied een ereplaats te hebben 

• het is niet toegestaan de nationale driekleur te gebruiken voor commerciële doeleinden, of te 
bedrukken met (reclame)teksten 

• in 1937 heeft de toenmalige koningin Wilhelmina de kleuren van de Nederlandse vlag bij 
koninklijk besluit vastgelegd: helder (vermiljoen) rood, helder wit en (kobalt) blauw. Voor de 
afmeting van de vlag gelden geen regels. In het algemeen wordt de verhouding lengte:breedte 
3:2 aangehouden 

• halfstok hangen (4 mei) is beperkt de tot tijdsperiode van 18.00 u tot zonsondergang. Na het 
moment van 2 minuten stilte wordt de vlag niet in top gehesen 

• op 5 mei mag de nationale vlag – zonder wimpel – van zonsopkomst tot zonsondergang in top 

• de oranje wimpel wordt alleen gebruikt op verjaardagen van leden van het Koninklijk huis en 
op Koninsdag 

• andere wimpels, bijvoorbeeld een welkomwimpel, worden alleen gebruikt, dus niet met een 
vlag 

• in geval van meerdere landenvlaggen dienen deze dezelfde afmeting te hebben 

• de belangrijkste vlag – in Nederland de nationale driekleur – krijgt een ereplaats. Bij 2 vlaggen 
is de ereplaats rechts, uitgaande van de positie met de rug naar het gebouw en je gezicht 
naar de vlaggen. Bij 3 vlaggen is de ereplaats in het midden. De vlag die daarna het 
belangrijkste is, komt rechts 

• in geval van meerdere vlaggen van landen kun je de onderlinge rangorde bepalen met behulp 
van de eerste letter van de Franse namen van de betrokken landen. De nationale vlag hangt 
altijd in het midden. Het eerste land van het alfabet rechts hiervan – uitgaande van positie met 
de rug naar het gebouw en gezicht naar de vlaggen, de volgende links, de volgende weer 
rechts, dus om en om vanuit het midden 



• bij gemeente-, of provincievlaggen is de plaats afhankelijk van het evenement. Bij een 
gemeente-aangelegenheid hangt de gemeentevlag altijd rechts. Bij een herdenking van een 
(stads)bevrijding heeft de stadsvlag de voorkeur boven de nationale driekleur 

• in geval van naast elkaar hangen van de gemeente-, provincie- en landenvlag, plaats je de 
provincievlag rechts en de gemeentevlag links van de nationale driekleur 

• heb je een buitenlandse gast en wil je naast de Nederlandse vlag ook een vlag met logo 
(reclame) ophangen? Dan komt de logovlag links van de Nederlandse vlag en de vlag van het 
land van de gasten rechts 
 

Advies lengte vlaggenmast t.o.v. vlagformaat: 
Lengte mast:  Afmeting vlag:  Afmeting oranje wimpel: 
2 m (vlaggenstok) 100x150 cm   175 cm 
5 m   120x180 cm   225 cm 
6 m   150x225 cm   250 cm 
7 m   150x225 cm/200x300 cm 250/350 cm 
8 m    200x300 cm   350 cm 
9 m   225x350 cm   375 cm 
10 m   350x450 cm   475 cm 
 
Meer informatie over het vlaggenprotocol, afmetingen, of bestellen van Nederlandse vlaggen? 
Bestel online, of telefonisch een voordelige, kwalitatieve Nederlandse vlag en/of wimpel. 
Bel 010-2353070, of mail info@DeReclamedragers.nl. 
 

 

 


