
Geweldig dat je de Veteranenvlag gaat uithangen! Nederland kent geen
wettelijke regels voor het gebruik van vlaggen. Op alle dagen van het jaar mag
zowel de Nederlandse vlag als de Veteranenvlag uitgehangen worden. Wel zijn er
gebruiken en regels (protocol) voor het uithangen van vlaggen. Onderstaand
vindt u de richtlijnen over hoe en wanneer er gevlagd mag worden in Nederland.
Hoewel onjuist vlaggen dus niet bij wet verboden is, vinden we het toch
belangrijk om de regels omtrent het algemeen juist gebruik van de Veteranenvlag
met u te delen, al dan niet in combinatie met de Nederlandse driekleur.

Algemene richtlijnen
Idealiter wordt de Veteranenvlag in combinatie met de Nederlandse driekleur
gehesen. Indien slechts één vlaggenmast aanwezig is, dan kan men zelf besluiten
welke vlag men het meest passend acht. De Nederlandse vlag mag alleen tussen
zonsopgang en zonsondergang gehesen worden, tenzij deze aan beide zijden
volledig verlicht is. Wanneer de Nederlandse vlag gehesen wordt samen met
andere vlaggen, zoals de Veteranenvlag, dan dient de Nederlands vlag een
ereplaats in te nemen en even groot of groter te zijn dan de vlag waarnaast deze
gehesen wordt.

Ereplaats
De ereplaats is de beste plaats op de locatie, die afhankelijk van de situatie is:
vooraan, midden of links vanuit het (aankomend) publiek gezien. Bij twee vlaggen
is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen. Een gehesen
Nederlandse vlag mag de grond nooit raken of het verkeer hinderen. Hetzelfde
zien we natuurlijk ook graag wanneer de Veteranenvlag wordt uitgehangen. Indien
een gemeente, overheids- of defensielocatie wil vlaggen met de Veteranenvlag,
dan raden wij aan om vooraf ook het beschikbare vlaggenprotocol te raadplegen.
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Dagen om te vlaggen
Wat zijn de beste dagen om te vlaggen met de Veteranenvlag (al dan niet in
combinatie met de Nederlandse vlag)?
– 4 mei (Dodenherdenking)
– 5 mei (Bevrijdingsdag)
– De Nederlandse Veteranendag
– Lokale Veteranendagen
– Reünies en veteranenbijeenkomsten
– Uitreikingen en ceremonies
– Terugkomst van militairen van missies

Uiteraard wensen wij voor alle Nederlandse veteranen dat de Veteranenvlag zo
vaak mogelijk wappert op gepaste dagen, maar wel met inachtneming van
bovenstaande richtlijnen. Bedankt voor het tonen van trots, respect en
waardering!

Benieuwd naar het verhaal achter de Veteranenvlag? Bezoek dan
www.veteranenshop.nl/veteranenvlag.

De rechten van het design van de Veteranenvlag© zijn eigendom van Veteranenshop. Alle het gebruik
van het design en aanschaf van de Veteranenvlag loopt via Veteranenshop. Bij onrechtmatig gebruik,
op welke wijze dan ook, kunnen juridische stappen worden ondernomen.
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