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VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Internationale dag tegen homo- en transfobie - Uithangen regenboogvlag gemeente- of
stadhuis
Op 17 mei vieren we IDAHOT, de jaarlijkse internationale dag tegen homo- en transfobie.
Exact 22 jaar geleden schrapte de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie,
homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten. Sindsdien werd dit een belangrijke
internationale dag waarop we een krachtige en eendrachtige boodschap tegen homofobie
en transfobie uitsturen.
Traditiegetrouw wordt op 17 mei ook de regenboogvlag opgehangen aan openbare
gebouwen en overheidsgebouwen, … Dat is intussen een evidentie geworden. Gelukkig.
Het is belangrijk verdraagzaamheid in woorden, daden en symbolen uit te dragen. Ook
door zo’n vlag te hijsen aan overheidsgebouwen.
Sommige lokale besturen durven die vlag helaas nog steeds niet hijsen aan het
gemeente- of stadshuis. Men geeft aan dat dit geen officiële vlag is en niet thuishoort
aan een overheidsgebouw zoals een gemeentehuis.
Kan de minister aangeven of een lokaal bestuur foutief handelt door aan een gemeenteof stadhuis een regenboogvlag te hijsen?
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Ik deel de mening dat de regenboogvlag een belangrijk symbool is waarmee een lokaal
bestuur het belang van verdraagzaamheid en een robuust beleid tegen homo- en
transfobie, mee uitdraagt.
Reeds enkele jaren slaan de regenbooghuizen van Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant,
Oost- en West-Vlaanderen en çavaria de handen in elkaar om de lokale overheden op te
roepen in de periode rond de Internationale Dag tegen homo- en transfobie (17 mei) de
regenboogvlag aan hun gemeente- of stadhuis uit te hangen. In 2022 hebben alle Vlaamse
lokale besturen, voor het vierde jaar op rij, op IDAHOT een regenboogvlag uitgehangen.
Het is een teken van solidariteit, een symbool van openheid.
De Omzendbrief VR 2015/37 van 26 juni 2015 geeft richtlijnen voor de Vlaamse Regering,
de diensten en instellingen van de Vlaamse overheid en de provincies, de gemeenten en
de districten voor de bevlagging van de openbare gebouwen en de uitvoering van het
Vlaamse volkslied.
Hierin vinden we bepalingen terug m.b.t. themavlaggen, waarin gestipuleerd wordt dat ‘als
het zinvol en mogelijk is, een of meer themavlaggen kunnen worden gehesen’.
Themavlaggen zijn geen officiële vlaggen, maar vlaggen die gemaakt zijn voor een speciale
gelegenheid.
Waar de Omzendbrief wel duidelijke instructies rond geeft, is de orde van voorrang waarin
themavlaggen ten aanzien van de officiële Vlaamse, Belgische en/of Europese vlaggen
worden gehangen.
Concreet houdt dit dus in dat lokale besturen niet verplicht kunnen worden om deze vlag
te hijsen, maar dat er evenmin een verbod is om deze vlag uit te hangen. Het is de vrije
keuze van een lokaal bestuur om mee te stappen in de gewoonte om deze vlag op IDAHOT
te hijsen. De gemeente handelt niet foutief wanneer zij de regenboogvlag hijst, zolang dit
niet in strijd is met andere verplichte handelingen, meer in het bijzonder de rangorde van
de verplichte vlaggen.

