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Inleiding

I. Grafische regels

De Europese Unie voert een reeks programma’s
uit ter ondersteuning van projecten en initiatieven
op verschillende gebieden binnen en buiten de EU.
Vanaf 2012 zullen de bestaande logo’s van deze
programma’s geleidelijk verdwijnen en worden
voor nieuwe programma’s geen nieuwe logo’s meer
gecreëerd.

De regels voor de reproductie van het Europese
embleem staan in de Interinstitutionele schrijfwijzer.

De namen van deze programma’s, zoals Horizon
2020, Erasmus voor iedereen, Connecting Europe
enz., zullen als woordmerk worden gebruikt, d.w.z.
er zal naar worden verwezen zonder een vastgelegd
beeldmerk of logo.
Wanneer de diensten van de Commissie over EU programma’s communiceren, passen zij de richtsnoeren
voor de visuele identiteit van de Commissie toe.
Begunstigden van EU financiering moeten het
Europese embleem in hun communicatie gebruiken
om te erkennen dat zij steun uit hoofde van EU
programma’s hebben ontvangen.
Deze gids is bedoeld voor begunstigden van EU
financiering en andere derden die over EU programma’s communiceren, om te laten zien hoe het
embleem van de Europese Unie samen met tekst
waarin de EU financiering onder de aandacht wordt
gebracht, kan worden gebruikt.

http://publications.europa.eu/code/nl/nl-5000100.htm
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II. Gebruik van een tekst over
erkenning van EU financiering
Voor begunstigden geldt vaak een door een verordening
of contract voorgeschreven verplichting om openlijk te
erkennen dat er steun van de Europese Unie is ontvangen. In dit gedeelte wordt een niet-volledige reeks
voorbeelden gegeven van hoe tekst samen met het EU
embleem moet worden gebruikt om EU financiering
kenbaar te maken.
De voorkeur gaat uit naar de volgende opties om EU
financiering te vermelden: “Gefinancierd door de
Europese Unie” of “Medegefinancierd door de Europese
Unie” naast het EU embleem op het voorlichtingsmateriaal waarop het EU embleem wordt gebruikt. De
naam van het EU programma (zie punt IV) wordt
alleen gebruikt als deze voor de doelgroep van belang is.
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Grondregels
De minimumhoogte van het EU embleem is 1 cm.
De naam van de Europese Unie moet altijd voluit
worden geschreven.
Voor de tekst bij het EU embleem mogen de volgende
lettertypes worden gebruikt: Arial, Calibri, Garamond,
Trebuchet, Tahoma en Verdana. Het gebruik van cursieve en onderstreepte varianten en andere effecten
is niet toegestaan.
De plaatsing van de tekst ten opzichte van het EU
embleem is niet op enigerlei wijze voorgeschreven,
maar de tekst mag het embleem niet overlappen.
De gebruikte lettergrootte moet in verhouding staan
tot de grootte van het embleem.
De kleur van het lettertype moet reflex blue (dezelfde
kleur blauw als de EU vlag), zwart of wit zijn, afhankelijk
van de achtergrond.

Gefinancierd door
de Europese Unie

Dit project is medegefinancierd
door de Europese Unie

Medegefinancierd
door de Europese Unie

Dit project is gefinancierd
door de Europese Unie
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Voorbeelden van incorrecte toepassing
1. De tekst overlapt het EU embleem

Gefinancierd door de
Europese Unie

4. Het lettertype is niet Arial, Calibri,
Garamond, Trebuchet, Tahoma of
Verdana

Gefinancierd door
de Europese Unie

2. D
 e tekst is verhoudingsgewijs te groot,
vergeleken met het EU embleem

5. Het lettertype wordt met een effect
weergegeven

Gefinancierd door de Europese Unie

Gefinancierd door
		 de Europese Unie

3. De tekst is niet zwart, wit of reflex blue

6. De naam van de Europese Unie is niet
voluit geschreven

Gefinancierd door

		 de Europese Unie

Gefinancierd door de EU
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III. Gebruik van de naam van een
EU programma samen met het
EU embleem
De naam van een EU programma kan samen met het
EU embleem worden gebruikt. Er mag echter geen
beeldmerk (bv. logo) worden gecreëerd waarin het EU
embleem en de naam van het programma worden
gebruikt.
In dit gedeelte wordt een niet-volledige reeks voorbeelden gegeven van hoe de naam van een EU
programma samen met het EU embleem moet
worden gebruikt om EU financiering in het kader van
een specifiek programma kenbaar te maken.
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Grondregels
De minimumhoogte van het EU embleem is 1 cm.
De naam van de Europese Unie moet altijd samen
met de naam van het programma of fonds worden
gebruikt en moet voluit worden geschreven.
Voor de tekst bij het EU embleem mogen de volgende
lettertypes worden gebruikt: Arial, Calibri, Garamond,
Trebuchet, Tahoma en Verdana. Het gebruik van cursieve en onderstreepte varianten en andere effecten
is niet toegestaan.
De plaatsing van de tekst ten opzichte van het EU
embleem is niet op enigerlei wijze voorgeschreven,
maar de tekst mag het embleem niet overlappen.
De gebruikte lettergrootte moet in verhouding staan
tot de grootte van het embleem.
De kleur van het lettertype moet reflex blue (dezelfde
kleur blauw als de EU vlag), zwart of wit zijn, afhankelijk
van de achtergrond.

Ondersteund door
het Media-programma
van de Europese Unie



Met steun van de
Progress-microfinancieringsfaciliteit
van de Europese Unie

Dit project is gefinancierd
door het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling
van de Europese Unie

Medegefinancierd door het kaderprogramma
Horizon 2020 van de Europese Unie

Gefinancierd door
het Connecting Europe programma
van de Europese Unie
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Voorbeelden van incorrecte toepassing
1. De tekst overlapt het EU embleem

Gefinancierd door het kaderprogramma Horizon 2020 van
de Europese Unie

2. D
 e tekst is verhoudingsgewijs te groot,
vergeleken met het EU embleem

Ondersteund door
het Media-programma
van de Europese Unie
3. De tekst is niet zwart, wit of reflex blue
Gefinancierd door het
Europees Sociaal Fonds
van de Europese Unie

4. Het lettertype is niet Arial, Calibri,
Garamond, Trebuchet, Tahoma of Verdana

Met steun van het Media
programma van de
Europese Unie

		

5. Het lettertype wordt met een effect
weergegeven

Gefinancierd door het
programma Creatief
Europa van de Europese Unie

6. De naam van de Europese Unie is niet
voluit geschreven
Gefinancierd door
het Cohesiefonds
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IV. Promotie van een EU
programma door derden
Degenen die bekendheid geven aan EU programma’s
en fondsen, moeten in hun voorlichting de naam van
het programma vermelden zonder een beeldmerk
(logo) te gebruiken.
Als het gebruik van een beeldmerk noodzakelijk wordt
geacht (bv. voor bewegwijzering op gebouwen), moet
het EU embleem samen met de naam van het programma worden gebruikt. De plaatsing van de tekst
ten opzichte van het EU embleem en het gebruik van
een lettertype zijn niet voorgeschreven. De volgende
regels moeten worden gevolgd:
• De aanbevolen lettertypes zijn Arial, Calibri, Garamond,
Trebuchet, Tahoma en Verdana. Het gebruik van cursieve en onderstreepte varianten en andere effecten
is niet toegestaan.
• De tekst mag het EU embleem niet overlappen.
• De grootte van de tekst moet in verhouding staan tot
de grootte van het EU embleem.

Programma
Een leven lang leren

Programma
Duurzame Energie

LIFE programma

Erasmus Mundus Een programma van
de Europese Unie
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Op het voorlichtingsmateriaal dat voor de promotie
van EU programma’s wordt geproduceerd, mag het
EU embleem worden gebruikt. De plaatsing van het
EU embleem mag niet de indruk wekken dat de derde
die de voorlichting geeft, deel uitmaakt van de Europese
instellingen. Daarom wordt aanbevolen het EU embleem duidelijk apart van het logo van de derde partij
te plaatsen.
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V. Administratieve overeenkomst
met de Raad van Europa inzake
het gebruik van het EU-logo door
derden
(Publicatieblad van de Europese Unie - 2012/C 271/04)

Algemeen principe
Natuurlijke personen en rechtspersonen (hierna „gebruiker” genoemd) mogen het EU-logo of delen daarvan
onder de volgende voorwaarden gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van het EU-logo en/of delen daarvan is
toegestaan voor niet-commercieel en commercieel
gebruik, tenzij:
• door dat gebruik ten onrechte de indruk wordt gewekt
of wordt verondersteld dat er een verband bestaat
tussen de gebruiker en een van de instellingen,
organen of instanties van de Europese Unie of de
Raad van Europa;
• door dat gebruik het publiek ten onrechte zou kunnen
denken dat de gebruiker wordt gesteund of gesponsord door of de goedkeuring of instemming heeft
gekregen van een van de instellingen, organen of
instanties van de Europese Unie of de Raad van
Europa;
• dat gebruik gepaard gaat met een doelstelling of
activiteit die onverenigbaar is met de doelstellingen
en beginselen van de Europese Unie of de Raad van
Europa of die anderszins onwettig is.

Handelsmerk en daarmee verband
houdende kwesties
Het gebruik van het EU-logo overeenkomstig de hiervoor beschreven voorwaarden houdt geen toestemming in om het logo of een imitatie daarvan te registreren als een handelsmerk of een ander
intellectuele-eigendomsrecht. De Europese Commissie
en de Raad van Europa blijven toezicht houden op
aanvragen tot registratie van het EU-logo of delen
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daarvan als (onderdeel van) intellectuele-eigendomsrechten, overeenkomstig de geldende wettelijke
bepalingen.

Wettelijke verantwoordelijkheid
Het gebruik van het EU-logo of delen daarvan
geschiedt op eigen wettelijke verantwoordelijkheid. De
gebruiker is aansprakelijk voor eventueel misbruik en
eventuele schade als gevolg van dat gebruik, overeenkomstig de wetten van de lidstaten of een derde land.

Recht op vervolging van misbruik
De Commissie behoudt zich het recht voor om op
eigen initiatief of op verzoek van de Raad van Europa
inzake
• gebruik dat niet voldoet aan de hier beschreven
voorwaarden of
• gebruik dat de Commissie of de Raad van Europa
schadelijk achten, een vordering in te stellen bij de
rechtbank van een lidstaat of een derde land.

VI. Contact
Met vragen over het gebruik van het EU embleem in
het kader van EU programma’s kunt u zich schriftelijk
richten tot comm-visual-identity@ec.europa.eu

