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Geachte mevrouw, heer, 
 
De afgelopen jaren is vlaggen verschillende keren in de raad aan de orde geweest. Om duidelijkheid te 
geven welke vlaggen er op welk moment wapperen, heeft het college besloten om een vlaggenprotocol vast 
te stellen. Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het vlaggenprotocol. 
 
Als bijlage van deze brief vindt u het Vlaggenprotocol gemeente Papendrecht. In het protocol is 
opgenomen op welke wijze gemeente Papendrecht gebruik maakt van vlaggen. De algemene 
vlaggeninstructie van het Ministerie van Algemene Zaken is daarbij leidend. 
 
Waarom een vlaggenprotocol 
De gemeente Papendrecht had geen vlaggenprotocol maar volgde de vlaginstructie van de 
Rijksoverheid. Het betreft echter alleen het hijsen van de Nederlandse vlag. Er is inmiddels ook een 
aantal data in Nederland, waarop een zogenoemde specifieke (doelgroep) vlag gehesen kan worden. 
Het zijn dagen die qua betekenis waardevol zijn en waaraan de gemeente Papendrecht zich wil 
verbinden door op z’n minst op die dagen een specifieke vlag te hijsen. Daarnaast heeft de gemeente 
standaard drie vlaggenmasten staan voor het gemeentehuis, die zich ervoor lenen om op dagelijkse 
basis drie vlaggen buiten te hangen. 
Door het vlaggenprotocol formaliseert het college wat in de gemeenteraad is afgesproken met betrekking tot 
het hijsen van vlaggen en legt vast welke dagen die qua betekenis waardevol zijn voor de gemeente 
Papendrecht en waaraan zij zich wil verbinden. 
 
Verzoeken uit de samenleving 
Daarnaast biedt het vlaggenprotocol ruimte aan vlaggen van maatschappelijke instellingen die collecteren 
voor een goed doel. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van deze organisaties. Lokale 
verenigingen en stichtingen kunnen ook een verzoek indienen, denk aan jubileum van de vereniging. 
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