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BIJLAGE IX

Communicatie en zichtbaarheid – artikelen 47, 49 en 50

1. Gebruik en technische kenmerken van het embleem van de Unie (het "embleem")

1.1. Het embleem krijgt een prominente plaats op alle communicatiemateriaal, waaronder 

drukwerk en digitale producten, websites en mobiele versies ervan, in verband met de 

uitvoering van een concrete actie, gebruikt voor het publiek of voor deelnemers.

1.2. Naast het embleem wordt voluit "Gefinancierd door de Europese Unie" of 

"Medegefinancierd door de Europese Unie" geschreven.

1.3. Voor de tekst bij het embleem van de Unie mogen de volgende lettertypes worden 

gebruikt: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana of Ubuntu. Cursief 

lettertype, onderstreepte varianten of andere effecten mogen niet worden gebruikt.

1.4. De plaatsing van de tekst ten opzichte van het embleem mag op geen enkele wijze 

overlappen met het embleem.

1.5. De gebruikte lettergrootte staat in verhouding tot de grootte van het embleem.

1.6. De kleur van het lettertype moet reflex blue, zwart of wit zijn, afhankelijk van de 

achtergrond.
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1.7. Het embleem wordt niet gewijzigd of samengevoegd met andere grafische elementen of 

teksten. Indien behalve het embleem nog andere logo's worden afgebeeld, moet het 

embleem ten minste even groot zijn, gemeten in de hoogte of de breedte, als het grootste 

van de andere logo's. Behalve het embleem mag geen enkele andere visuele identiteit en 

geen enkel ander logo worden gebruikt om de steun van de Unie te benadrukken.

1.8. Indien op eenzelfde locatie verschillende concrete acties plaatsvinden die door dezelfde of 

verschillende financieringsinstrumenten worden ondersteund, of indien voor dezelfde 

concrete actie op een later tijdstip extra financiering wordt verstrekt, wordt ten minste 

één plaat of bord geplaatst.

1.9. Grafische normen voor het embleem en de definitie van standaardkleuren

A) SYMBOLISCHE BESCHRIJVING

Tegen een azuurblauwe achtergrond vormen twaalf gouden sterren een cirkel, die de 

eenheid van de Europese volkeren voorstelt. Het aantal sterren is onveranderlijk 

vastgesteld op twaalf, omdat dit getal het symbool is van volmaaktheid en volledigheid.

B) HERALDISCHE BESCHRIJVING

Een cirkel van twaalf vijfpuntige gouden sterren, waarvan de punten elkaar niet raken, 

tegen een azuurblauwe achtergrond.
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C) GEOMETRISCHE BESCHRIJVING

Het embleem heeft de vorm van een blauwe rechthoekige vlag waarvan de lange zijde 

gelijk is aan anderhalve keer de korte zijde. Twaalf gouden sterren, op regelmatige 

afstanden geplaatst, vormen een onzichtbare cirkel waarvan het middelpunt op het snijpunt 

van de diagonalen van de rechthoek ligt. De straal van de cirkel is gelijk aan een derde van 

de korte zijde van de rechthoek. Elk van de vijfpuntige sterren is in een onzichtbare cirkel 

gevat, waarvan de straal gelijk is aan 1/18e van de korte zijde van de rechthoek. Alle 

sterren zijn verticaal geplaatst, d.w.z. dat één punt naar boven is gericht en de twee 

onderste punten op een onzichtbare lijn rusten die loodrecht op de korte zijde van de 

rechthoek staat. De sterren bevinden zich op de cirkel zoals de cijfers op de wijzerplaat van 

een klok. Het aantal sterren blijft onveranderlijk.

D) KLEURENREGEL

Het embleem is samengesteld uit de volgende kleuren: PANTONE REFLEX BLUE voor 

het oppervlak van de rechthoek; PANTONE YELLOW voor de sterren.
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E) VIERKLEURENDRUK

Bij vierkleurendruk moeten de twee standaardkleuren op basis van de vier beschikbare 

kleuren worden aangemaakt.

Voor het PANTONE YELLOW kan 100 % "Process Yellow" worden gebruikt.

PANTONE REFLEX BLUE wordt verkregen door 100 % "Process Cyan" te mengen met 

80 % "Process Magenta".

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE komt in het webpalet overeen met de kleur RGB:0/51/153 

(hexadecimaal: 003399) en PANTONE YELLOW komt in het webpalet overeen met de 

kleur RGB: 255/204/0 (hexadecimaal: FFCC00).

AFDRUK IN ÉÉN KLEUR

Indien alleen met zwart wordt gewerkt, worden zwarte sterren tegen een witte achtergrond 

in een zwart omlijnde rechthoek gezet.

Indien alleen met blauw (Reflex Blue) wordt gewerkt, worden de sterren in negatief wit op 

een achtergrond van 100 % Reflex Blue geplaatst.
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AFDRUK OP GEKLEURDE ACHTERGROND

Indien een gekleurde achtergrond onvermijdelijk is, moet de rechthoek met een wit kader 

worden omgeven waarvan de breedte gelijk is aan 1/25e van de korte zijde van de 

rechthoek.

De beginselen voor het gebruik van het embleem van de Unie door derden staan vermeld 

in een administratieve overeenkomst met de Raad van Europa betreffende het gebruik van 

het EU-logo door derden1.

2. De in artikel 49, lid 6, bedoelde intellectuele-eigendomsrechten geven de Unie ten minste 

de volgende rechten:

2.1. intern gebruik, d.w.z. het recht om het communicatiemateriaal en materiaal ter bevordering 

van de zichtbaarheid te reproduceren, te kopiëren en beschikbaar te stellen aan instellingen 

en agentschappen van de Unie en autoriteiten van de lidstaten, alsook aan het personeel 

ervan;

2.2. gehele of gedeeltelijke reproductie van het communicatiemateriaal en materiaal ter 

bevordering van de zichtbaarheid, met welk middel en in welke vorm dan ook;

 

                                                                 
1 PB C 271 van 8.9.2012, blz. 5.
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2.3. communicatie aan het publiek van het communicatiemateriaal en materiaal ter bevordering 

van de zichtbaarheid met welk communicatiemiddel dan ook;

2.4. verspreiding onder het publiek van het communicatiemateriaal en materiaal ter bevordering 

van de zichtbaarheid (of kopieën daarvan) in welke vorm dan ook;

2.5. opslag en archivering van het communicatiemateriaal en materiaal ter bevordering van de 

zichtbaarheid;

2.6. verlening van sublicenties op de rechten op het communicatiemateriaal en materiaal ter 

bevordering van de zichtbaarheid aan derden.


