
 

 

Beste lezer(s),  

Hierbij de richtlijnen voor het gebruik van het EU logo bij de 

verschillende projecten.  

Gebruik EU embleem  

Onderstaand is te zien hoe het EU embleem gebruikt moet worden. Volgens de Grant Agreement 

(Artikel 17.2 Visibility) moeten alle communicatie activiteiten de EU-steun erkennen en het EU 

embleem en de financieringsverklaring bevatten.  

Verdere vereisten zijn:  

- Het EU embleem moet duidelijk en apart worden getoond en kan niet worden gewijzigd door 

andere visuele tekens, merken of tekst; 

 

- Afgezien van het EU embleem (zie onderstaande foto) mag er geen ander logo worden 

gebruikt om de EU-steun te benadrukken;  

 

- Wanneer het EU embleem wordt weergeven in combinatie van andere logo’s (bijvoorbeeld 

van andere partners), moet het EU embleem minstens zo prominent en zichtbaar worden 

weergegeven als de andere logo’s;  

 

Voor de uitvoering mogen de begunstigden het embleem gebruiken zonder voorafgaande 

goedkeuring. Dit betekent echter niet het recht op exclusief gebruik.  

Voor EUCYS/ Talenton moet er gebruik worden gemaakt van funded by/ gefinancierd door.  

Voor ESOF / ECoS moet er gebruik worden gemaakt van co-funded by/ medegefinancierd 

door.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle logo’s kunnen worden gedownload via Download centre for visual elements - Regional Policy - 

European Commission (europa.eu) 

EUCYS/ Talenton ESOF/ ECoS 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/


 

Voorbeeld plaatsing EU embleem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleurgebruik bij een blauwe achtergrond 

Wanneer er alleen gebruikt wordt gemaakt van een blauwe achtergrond wordt er geacht 

een van de volgende opties te gebruiken.  

 

Kleurgebruik met een Pantone kleur  

Wanneer er een Pantone Kleur beschikbaar is wordt er geacht de volgende optie te 

gebruiken (De kleur blauw is gebruikt als voorbeeld).  

 

 

Voor meer voorbeelden en verdere uitleg van het gebruik van het EU embleem The Use of 

EU Emblem in the Context of EU Programmes 2021-2027 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU6ZbWz-j3AhXBhP0HHRSnBBsQFnoECAkQAw&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Feu-emblem-rules_en.pdf&usg=AOvVaw1wxLRBNYHSBXx8NOtwZGzs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU6ZbWz-j3AhXBhP0HHRSnBBsQFnoECAkQAw&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Feu-emblem-rules_en.pdf&usg=AOvVaw1wxLRBNYHSBXx8NOtwZGzs


Gebruik van de disclaimer  

Bij elke vorm van communicatie moet gebruik worden gemaakt van feitelijke juiste informatie. 

Bovendien moet het de volgende disclaimer bevatten (waar van toepassing kan dit vertaald worden 

in de lokale talen): “Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those 

of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the 

granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible 

for them.” 

 

EUCYS  / EU TalentOn  
This project is funded by the European Union under Horizon Europe Work Programme 
– project EUCYS Leiden2022 (Project number 101052410) and is coordinated by 
Stichting Leiden European City of Science 2022 (Leiden2022). Views and opinions 
expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those 
of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the 
European Union nor the granting authority can be held responsible for them.  

   
ECS / ESOF  

This project is co-funded by the European Union under Horizon Europe Work 
Programme – project European City of Science and EuroScience Open Forum Leiden 
2022 (Project number 101052247) and is coordinated by Stichting Leiden European 
City of Science 2022 (Leiden2022). Views and opinions expressed are however those 
of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the 
European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting 
authority can be held responsible for them.  
  

  
 

 

 


