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Inleiding 
Op 20 november ontvingen wij een verzoek van Art. 1 Midden-Nederland om m'ee te 
doen aan een nieuw initiatief namelijk het hijsen van de mensenrechtenvlag op 10 
december (Internationale Dag van de' Mensenrechten)

Centrale vraag 
Kan het college instemmen met het' advies om' jaarlijks op 10 december 'deze vlag te 
hijsen?

Beoogd resultaat 
Het nemen van een afgewogen besluit over het- ingediende verzoek.

Kader 
-geen wettelijk kader aanwezig 

Argumenten 

Eind 2020 heeft de Landelijke vereniging van Anti-discriminatie Voorzieningen in 
Nederland de Mensrenrechtenvlag geïntroduceerd. Het verzoek is om deze vlag voortaan 
te hijsen op de Internationale Dag van de Mensenrechten.

De vlag is een symbool voor .gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Het 
benadrukt het positieve en waar we naartoe' willen met de wereld. De 
Mensenrechtenvlag is van en voor iedereen. Juist in tijden waarin de aandacht voor 
racisme en discriminatie in de wereld toeneemt, mensen opstaan tegen onrecht en 
verdeeldheid in de samenleving soms zelfs toeneemt, .benadrukt .deze vlag 
saamhorigheid en verbinding. Het onderstreept de waarde van mensenrechten.

Er is geen wettelijke instructie over het hijsen van andere vlaggen dan de Nederlandse 
vlag. Een ieder is vrij om aan een dergelijk verzoek al dan niet gehoor te geven.

De gemeente Woudenberg ondersteunt van harte de aandacht aan internationale 
mensenrechten. De voorliggende vraag die bij dit specifieke vlagverzoek gesteld moet 
worden is of het jaarlijks hijsjen van 'een themavlag het meest geëigende middel is. om 
lokaal aandacht te vragen voor internationale mensenrechten..

In Woudenberg kennen we een actieve werkgroep van Amnesty International die het 
hele jaar door acties organiseert om mensenrechten onder de aandacht te brengen.
Als gemeente werken wij oek actief mee. ZoI doet onze burgemeester jaarlijks mee aan 
een schrijfactie 'om daarmee' het werk. van Amnesty te ondersteunen.

Het standpunt van het college tot nu toe is altijd geweest dat we bij nieuwe 
vlagverzo'eken het vlagprotocol van de Rijksoverheid volgen. Dat betekent vlaggen met.
de Nederlandse. vlag op bijzondere dagen, en 'geen andere vlaggen op themadagen'
hijsen. Dit om te voorkomen dat er een beeld zou kunnen ontstaan van willekeur.
Bovendien heeft alleen het hijsen van de vlag geen zin. Het gaat veel Imeer om de 
communicatieboodschap die er mee vergezeld moet gaan om het thema onder de 
'aandacht te brengen. Ook 'zonder vlag kan aandacht besteed worden aan het thema 
mensenrechten door hier ietsI over te noemen in de column van de burgemeester'of 
aandacht geven via onze social mediakanalen.

Het standpunt dat wij alleen de Nederlandse vlag hijsen conform het landelijke 
vlagprotocol, geeft helderheid aan zowel inwoners als andere organisaties die ook graag 
hun themadag met een vlag onder de' aandacht willen brengen. D'e gemeenteraad .heeft 
op het bovenstaande standpunt van het college .middels Ieen aangenomen motie een 
uitzondering gemaakt voor de Regenboogvlag.
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0m de gemeenteraad ook .de gelegenheid te geven om zich uit te spreken, wordt het 
collegebesluit ook aan hen voorgelegd middels de lijst van ingekomen stukken. Als er 
geen bezwaren bestaan tegen afwijzing van het verzoek, dan zullen wij de indiener 
hiervan op de hoogte stellen. Wij zenden hen dan een afschrift van het collegebesluit 
toe zodat helder is op welke gronden het verzoek. is afgewezen.

Aanpak] uitvoering 
Na collegebesluit verzoek voorleggen aan de gemeenteraad middels de lijst' ingekomen 
stukken.

Conclusie 
Afwijzen verzoek op basis van de argumenten die in dit advies zijn benoemd.

Bijlage(n)'
Verzoek Art. 1 


