
2. De Commissie verricht uiterlijk 31 december 2031 een evaluatie achteraf om de effectiviteit, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en Uniemeerwaarde van elk fonds te onderzoeken. In het geval van het EFRO, het ESF+, het Cohesiefonds en 
het EFMZVA gaat in die evaluatie de aandacht met name uit naar de sociale, economische en territoriale impact van die 
fondsen met betrekking tot de in artikel 5, lid 1, bedoelde beleidsdoelstellingen.

3. De Commissie publiceert de resultaten van de evaluatie achteraf op haar website en deelt die resultaten mee aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s.

HOOFDSTUK III

Zichtbaarheid, transparantie en communicatie

Afdel ing  I

Zichtb aar h eid  van de  st eun uit  d e  fondsen

Artikel 46

Zichtbaarheid

Elke lidstaat waarborgt:

a) de zichtbaarheid van de steunverlening in alle activiteiten in verband met door de fondsen ondersteunde concrete acties, 
met bijzondere aandacht voor concrete acties van strategisch belang;

b) de communicatie met de burgers van de Unie over de rol en de verwezenlijkingen van de fondsen via een centrale 
website die toegang geeft tot alle programma’s waar die lidstaat bij betrokken is.

Artikel 47

Embleem van de Unie

Lidstaten, beheerautoriteiten en begunstigden gebruiken het embleem van de Unie overeenkomstig bijlage IX bij hun 
activiteiten op het vlak van zichtbaarheid, transparantie en communicatie.

Artikel 48

Contactpersonen voor communicatie en netwerken

1. Elke lidstaat wijst een communicatiecoördinator aan voor activiteiten op het vlak van zichtbaarheid, transparantie en 
communicatie met betrekking tot steun uit de fondsen, inclusief programma’s in het kader van de doelstelling “Europese 
territoriale samenwerking” (Interreg), indien de beheerautoriteit in de desbetreffende lidstaat gevestigd is. De communicatie
coördinator kan worden benoemd op het niveau van de in artikel 71, lid 6, aangewezen instantie en coördineert de 
communicatie- en zichtbaarheidsmaatregelen voor de verschillende programma’s.

De communicatiecoördinator betrekt de volgende instanties bij de activiteiten op het vlak van zichtbaarheid, transparantie 
en communicatie:

a) de vertegenwoordigingen van de Europese Commissie en de liaisonbureaus van het Europees Parlement in de lidstaten, 
evenals de Europe Direct-informatiecentra en andere relevante netwerken, onderwijs- en onderzoeksorganisaties;

b) andere relevante partners als bedoeld in artikel 8, lid 1.

2. Elke beheerautoriteit wijst voor elk programma een contactpersoon voor communicatie aan. Een communicatieme
dewerker kan voor meerdere programma’s verantwoordelijk zijn.

3. De Commissie onderhoudt het netwerk van communicatiecoördinatoren, communicatiemedewerkers en 
vertegenwoordigers van de Commissie om informatie uit te wisselen over zichtbaarheids-, transparantie- en communicatie
activiteiten.
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Afdel ing  I I

Tra ns p arantie  v an d e  u it voer ing van de  fondsen en communicatie  over  prog ramma’s

Artikel 49

Functies van de beheerautoriteit

1. De beheerautoriteit zorgt binnen zes maanden na het besluit tot goedkeuring van het programma voor een website 
met informatie over de programma’s waarvoor zij verantwoordelijk is, met inbegrip van informatie over de doelstellingen, 
activiteiten, beschikbare financieringsmogelijkheden en verwezenlijkingen van de programma’s.

2. De beheerautoriteit zorgt ervoor dat op de in lid 1 bedoelde website of op de in artikel 46, punt b), bedoelde centrale 
website een tijdsschema van de geplande oproepen tot het indienen van voorstellen wordt gepubliceerd, dat ten minste 
driemaal per jaar wordt geactualiseerd met de volgende indicatieve gegevens:

a) geografisch gebied waarop de oproep tot het indienen van voorstellen betrekking heeft;

b) betrokken beleidsdoelstelling of specifieke doelstelling;

c) type subsidiabele aanvragers;

d) totaal bedrag aan steun voor de oproep;

e) start- en einddatum van de oproep.

3. De beheerautoriteit stelt de lijst van voor steun uit de fondsen geselecteerde concrete acties openbaar ter beschikking 
op de website in ten minste een van de officiële talen van de instellingen van de Unie en actualiseert deze lijst ten minste elke 
vier maanden. Elke concrete actie heeft een unieke code. De lijst bevat de volgende gegevens:

a) indien het juridische entiteiten betreft, de naam van de begunstigde en, indien het een openbare aanbesteding betreft, de 
naam van de contractant;

b) indien de begunstigde een natuurlijke persoon is, diens voor- en achternaam;

c) voor concrete acties in het kader van het EFMZVA in verband met een vissersvaartuig, het identificatienummer in het 
vissersvlootregister van de Unie als bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/218 van de Commissie (47);

d) naam van de concrete actie;

e) doel en verwachte of feitelijke resultaten van de concrete actie;

f) startdatum van de concrete actie;

g) verwachte of feitelijke einddatum van de concrete actie;

h) totale kosten van de concrete actie;

i) betrokken fonds;

j) betrokken specifieke doelstelling;

k) medefinancieringspercentage van de Unie;

l) plaatsbepaling of geolocatie voor het land en de concrete actie;

m) voor mobiele concrete acties of concrete acties op meerdere locaties, de locatie van de begunstigde indien dat een 
juridische entiteit is; of de NUTS 2-niveau-regio, indien de begunstigde een natuurlijke persoon is;

n) interventietype voor de concrete actie overeenkomstig artikel 73, lid 2, punt g).

De in de eerste alinea, punten b) en c), bedoelde gegevens worden twee jaar na hun aanvankelijke publicatie van de website 
verwijderd.

4. De in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde gegevens worden op de in lid 1 bedoelde website of op de in artikel 46, 
punt b), van deze verordening bedoelde centrale website gepubliceerd in open, machinaal leesbare formaten als beschreven 
in artikel 5, lid 1, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad (48), waarbij gegevens kunnen 
worden gesorteerd, doorzocht, geëxtraheerd, vergeleken en hergebruikt.

(47) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/218 van de Commissie van 6 februari 2017 inzake het vissersvlootregister van de Unie (PB L 34 
van 9.2.2017, blz. 9).

(48) Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van 
overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).
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5. Voordat de gegevens overeenkomstig dit artikel worden gepubliceerd, stelt de beheerautoriteit de begunstigden ervan 
in kennis dat de gegevens openbaar zullen worden gemaakt.

6. De beheerautoriteit waarborgt dat communicatie- en zichtbaarheidsmateriaal, ook op het niveau van de 
begunstigden, op verzoek beschikbaar wordt gesteld aan instellingen, organen of instanties van de Unie, en dat de Unie 
overeenkomstig bijlage IX een royaltyvrij, niet-exclusief en onherroepelijk recht wordt verleend om dat materiaal en de 
bijbehorende reeds bestaande rechten erop te gebruiken. Dit brengt voor noch de begunstigden, noch de beheerautoriteit 
significante meerkosten of administratieve lasten met zich mee.

Artikel 50

Verantwoordelijkheden van begunstigden

1. Begunstigden en instanties die financieringsinstrumenten uitvoeren, erkennen de steun uit de fondsen, met inbegrip 
van middelen die overeenkomstig artikel 62 worden hergebruikt, voor de concrete actie door:

a) op de officiële website van de begunstigde, voor zover die bestaat, en op socialemediasites een korte beschrijving van de 
concrete actie — in verhouding tot de ontvangen steun — op te nemen, met inbegrip van het doel en de resultaten 
ervan, en daarbij de nadruk te leggen op de financiële steun van de Unie;

b) te zorgen voor een verklaring waarin op goed zichtbare wijze de aandacht wordt gevestigd op de steun van de Unie op 
documenten en communicatiemateriaal over de uitvoering van de concrete actie, bedoeld voor het publiek of voor 
deelnemers;

c) duidelijk zichtbaar voor het publiek duurzame platen of borden met het embleem van de Unie overeenkomstig de 
technische kenmerken in bijlage IX te plaatsen, zodra de materiële uitvoering van een met materiële investeringen 
gepaard gaande concrete actie of de aankoop van materiaal van start gaat, met betrekking tot:

i) concrete acties met steun uit het EFRO en het Cohesiefonds waarvoor de totale kosten meer bedragen dan 
500 000 EUR;

ii) concrete acties met steun uit het ESF+, het JTF, het EFMZVA, het AMIF, het ISF of het BMVI waarvoor de totale 
kosten meer bedragen dan 100 000 EUR;

d) voor concrete acties die niet onder punt c) vallen, ten minste één affiche van minstens A3-formaat of een equivalent 
elektronisch display duidelijk zichtbaar voor het publiek aan te brengen met informatie over de concrete actie waarbij 
de aandacht wordt gevestigd op de steun uit de fondsen; Indien de begunstigde een natuurlijke persoon is, zorgt deze er 
zo veel mogelijk voor dat passende informatie, waarin nadrukkelijk op de steun uit de fondsen wordt gewezen, wordt 
verstrekt op een plaats die zichtbaar is voor het publiek of via een elektronisch display;

e) voor concrete acties van strategisch belang en concrete acties waarvan de totale kosten meer bedragen dan 
10 000 000 EUR, een communicatie-evenement of -activiteit, naargelang het geval, te organiseren en de Commissie en 
de verantwoordelijke beheerautoriteit daar tijdig bij te betrekken.

Indien de ESF+-begunstigde een natuurlijke persoon is, of voor concrete acties die worden gesteund in het kader van de in 
artikel 4, lid 1, punt m), van de ESF+-verordening beschreven specifieke doelstelling, geldt het in punt d) van de eerste 
alinea bepaalde vereiste niet.

In afwijking van de eerste alinea, punten c) en d), kunnen, voor door het AMIF, het ISF en het BMVI ondersteunde concrete 
acties, in het document waarin de steunvoorwaarden zijn vastgelegd, specifieke voorschriften voor het afficheren van 
informatie over de steun uit de fondsen worden opgenomen indien dit gerechtvaardigd is om redenen van veiligheid en 
openbare orde, overeenkomstig artikel 69, lid 5.

2. Voor fondsen voor kleinschalige projecten voldoet de begunstigde aan de verplichtingen van artikel 36, lid 5, van de 
Interreg-verordening.

Voor financieringsinstrumenten zorgt de begunstigde er via de contractuele voorwaarden voor dat de eindontvangers aan 
de vereisten van lid 1, punt c), voldoen.

3. Indien de begunstigde de in artikel 47 of in dit artikel, leden 1 en 2, vermelde verplichtingen niet nakomt en er geen 
corrigerende maatregelen zijn genomen, treft de beheerautoriteit maatregelen, rekening houdend met het evenredigheids
beginsel, door maximaal 3 % van de steun uit de fondsen aan de betrokken concrete actie in te trekken.

NL Publicatieblad van de Europese Unie 30.6.2021                                                                                                                                        L 231/213  


