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Onderwerp: aangepast vlagprotocol per 1 januari 2022 
 
Geachte raads- en commissieleden van Beemster en Purmerend, 
 
In verband met de fusie per 1 januari 2022 is het vlagprotocol aangepast voor de nieuwe 
gemeente. Vanaf fusiedatum vlagt de gemeente Purmerend bij officiële gelegenheden 
alleen nog met de Nederlandse vlag conform bijgaand vlagprotocol. 
 

Zowel de huidige Beemstervlag als de Purmerendse vlag kunnen door inwoners of 

organisaties zelf gebruikt worden als zij dit willen. Indien de nieuwe gemeente behoefte 

heeft aan een nieuwe gemeentevlag, dan kan hier door de toekomstige gemeenteraad een 

besluit over worden genomen.  
Dit protocol is van toepassing op de genoemde locaties in de nieuwe gemeente Purmerend 
vanaf 1 januari 2022.  
 
Naast bovenstaand protocol, geldt dat bijzondere vlaggen (zoals de mensenrechtenvlag) 
uitsluitend op de Kaasmarkt in Purmerend en op de vlaglocatie in Middenbeemster worden 
uitgehangen. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beemster, 

 
 
 
 

H.C. Heerschop  H.J.C. Welage 
    burgemeester  gemeentesecretaris 

 
burgemeester en wethouders van Purmerend, 

 
 
 

D. Bijl G. Blom 
         burgemeester     gemeentesecretaris 
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Vlagprotocol Purmerend en Beemster 
7 december 2021 

 

 
Vlagprotocol 
In verband met de fusie tussen Beemster en Purmerend per 1 januari 2022 is het vlagprotocol 
aangepast.  
 
Per datum fusie, 1 januari 2022, vlagt de gemeente Purmerend bij officiële gelegenheden alleen nog 
met de Nederlandse vlag. Hiervoor is het vlagprotocol aangepast in het kader van de harmonisatie.  
 
Vaststelling van een gemeentevlag is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Zowel de huidige 
Beemstervlag als de Purmerendse vlag kunnen door inwoners of organisaties zelf gebruikt worden 
als zij dit willen. Indien de nieuwe gemeente behoefte heeft aan een nieuwe gemeentevlag, dan kan 
hier door de toekomstige gemeenteraad een besluit over worden genomen.  
 
 
Uitvoering 
In Beemster en Purmerend worden de vlaggen gehesen en gestreken door team Facilitair.  
 
Dit protocol is van toepassing op de genoemde locaties in de gemeente Purmerend vanaf 1 januari 
2022.  
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Vlaglocaties en data 
Het uitsteken van de vlag gebeurt in principe op onderstaande dagen. Als deze dag op een zondag 
of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dan geldt de datum tussen haakjes. 
 

Datum Wat 
Vlaginstructie 
Rijksoverheid  

Voorstel nieuwe gemeente 
Purmerend 

31 januari  
(1 februari) 

Verjaardag prinses Beatrix* Beperkt Vlaggen 
Stadhuis 
 

27 april  
(26 april) 

Koningsdag* 
Verjaardag koning Willem-Alexander 

Uitgebreid Vlaggen 
Stadhuis  
Kaasmarkt 
Locatie in Middenbeemster 

4 mei 
Dodenherdenking:  
Vlag halfstok van 18.00 uur tot 
zonsondergang 

Uitgebreid Vlaggen 

Stadhuis 
Kaasmarkt 
Locatie in Middenbeemster 
Verzetplein Zuidoostbeemster 
Zuiderweg 41 

5 mei Nationale Bevrijdingsdag Uitgebreid Vlaggen 

Stadhuis 
Kaasmarkt 
Locatie in Middenbeemster 
Verzetplein 
Zuiderweg 41  

17 mei 
(18 mei) 

Verjaardag koningin Máxima* Beperkt Vlaggen 
Stadhuis 
 

Laatste zaterdag 
in juni 

Veteranendag  Uitgebreid Vlaggen 
Stadhuis 
Kaasmarkt  
Locatie in Middenbeemster 

15 augustus 
(16 augustus) 

Formeel einde Tweede Wereldoorlog Uitgebreid Vlaggen 
Stadhuis  
Kaasmarkt  
Locatie in Middenbeemster 

3e dinsdag in 
september 

Prinsjesdag (alleen in Den Haag 
vlaggen) 

Beperkt Vlaggen 
- 

11 oktober Regenboogweek - 

De regenboogvlag wordt op de dag 
zelf (11 oktober) bij het Stadhuis 
gehesen. De rest van de week bij de 
Kaasmarkt.  

7 december 
(8 december) 

Verjaardag kroonprinses Catharina-
Amalia* 

Beperkt Vlaggen 
Stadhuis 
 

15 december (16 
december) 

Koninkrijksdag  Beperkt Vlaggen 
Stadhuis 
 

Jaarrond Vlag Unesco werelderfgoed  
Locatie in Middenbeemster 
 

*Met oranje wimpel 

 
Vlaginstructies van de Rijksoverheid 
Nederland kent geen wettelijke regels voor het gebruik van de vlag. Als burger, bedrijf of organisatie 
mag je op alle dagen van het jaar de vlag uithangen. Er zijn wel regels voor het vlaggen vanaf 
Rijksgebouwen. In de landelijke algemene vlaginstructie staat op welke speciale dagen de vlag uit 
moet vanaf Rijksgebouwen en op welke manier. Provincies, gemeenten en waterschappen wordt 
gevraagd de vlaginstructie te volgen. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen de instructie als 
richtlijn volgen. Dit is niet verplicht. 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/nationale-herdenkingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/bevrijdingsdag-5-mei
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/vraag-en-antwoord/wat-en-wanneer-is-de-nederlandse-veteranendag
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag
https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/koninkrijk-der-nederlanden/inhoud/koninkrijksdag
https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/koninklijke-vlag/inhoud/vlaginstructie
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In de vlaginstructie voor Rijksgebouwen wordt er gesproken over “uitgebreid en beperkt vlaggen” 
en over Rijksgebouwen waar gevlagd moet worden.  
 

Uitgebreid Vlaggen (UV) = De vlag gaat uit op alle gebouwen van de Rijksoverheid 

Beperkt Vlaggen (BV) = De vlag gaat alleen uit op de hoofdgebouwen van ministeries,    
beide Kamers van de Staten-Generaal, Raad van State, het 
Kabinet van ZM de Koning en de Hoge Raad. 

NB: Vanaf 01-01-2022 is het hoofdgebouw van onze gemeente het Stadhuis Purmerend. 
 
Vlaginstructie Rijksoverheid 

Datum Dag Vlaginstructie 

31 januari  
(1 februari) 

Verjaardag prinses Beatrix Beperkt Vlaggen 

27 april  
(26 april) 

Koningsdag:  
Verjaardag koning Willem-Alexander 

Uitgebreid Vlaggen 

4 mei 
Dodenherdenking:  
Vlag halfstok van 18.00 uur tot zonsondergang. 

Uitgebreid Vlaggen 

5 mei Nationale Bevrijdingsdag Uitgebreid Vlaggen 

17 mei 
(18 mei) 

Verjaardag koningin Máxima Beperkt Vlaggen 

Laatste zaterdag 
in juni 

Veteranendag  Uitgebreid Vlaggen 

15 augustus 
(16 augustus) 

Formeel einde Tweede Wereldoorlog Uitgebreid Vlaggen 

3e dinsdag in 
september 

Prinsjesdag (alleen in Den Haag vlaggen) Beperkt Vlaggen 

7 december 
(8 december) 

Verjaardag kroonprinses Catharina-Amalia Beperkt Vlaggen 

15 december (16 
december) 

Koninkrijksdag  Beperkt Vlaggen 

 
 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-de-vlag-uithangen-en-wat-is-de-vlaginstructie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/nationale-herdenkingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/bevrijdingsdag-5-mei
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/vraag-en-antwoord/wat-en-wanneer-is-de-nederlandse-veteranendag
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag
https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/koninkrijk-der-nederlanden/inhoud/koninkrijksdag
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Indeling vlaglocaties 
De vlaginstructie van het Rijk wordt gevolgd. Er wordt gevlagd op de volgende locaties: 
 

Vlaginstructie: Locaties Purmerend Locaties Beemster 

Uitgebreid Vlaggen Stadshuis  
Kaasmarkt Purmerend 

Locatie in Middenbeemster 
Alleen op 4 en 5 mei: 
Verzetplein in Zuidoostbeemster 
Zuiderweg 41 in Zuidoostbeemster 

Beperkt Vlaggen Stadhuis 
 

 

 
 
Gebruik vlaggenmasten stadhuis Purmerend vanaf 1 januari 2022 

- Voor de officiële vlagmomenten wordt de Nederlandse vlag gehesen in de middelste mast. 
- Een buitenste vlaggenmast wordt gebruikt voor speciale gelegenheden (bijvoorbeeld bij 

overlijden personeelslid gaat de vlag halfstok en bij bezoek CdK wordt de provincievlag 
gehesen). 
 

Gebruik vlaggenmasten in Middenbeemster vanaf 1 januari 2022 
- Voor officiële vlagmomenten wordt de Nederlandse vlag gehesen in de middelste mast. 
- Een buitenste vlaggenmast wordt het jaarrond gebruikt voor het vlaggen met de vlag van 

Unesco werelderfgoed. 
 
Bijzondere vlaggen 
Naast bovenstaand protocol, geldt dat bijzondere vlaggen (zoals de mensenrechtenvlag) uitsluitend 
op de Kaasmarkt in Purmerend en op de vlaglocatie in de Middenbeemster worden uitgehangen. 
 
De vlaggenmasten van andere partijen die voor promotionele doeleinden worden ingezet, vallen 
buiten dit protocol.  
 
Aanvragen buiten vlagprotocol 
Voor alle aanvragen buiten het vlagprotocol kan men zich wenden tot Kabinetszaken van gemeente 
Purmerend.  
 
 
 
 


