
Communicatierichtlijnen provinciale 
cofinanciering provincie Antwerpen 
 

Indien je provinciale cofinanciering ontvangt voor je Europees project, hangen hier een aantal 

communicatievoorwaarden aan vast.  

In het reglement betreffende de cofinanciering van Europese projecten, zit deze verplicht vervat in 

artikel 15 §1 en 2: 

Artikel 15  

§ 1. De begunstigde gebruikt in alle publieksgerichte communicatie over het project het logo 

van de provincie Antwerpen, waar passend met de toevoeging van de tekst “met steun van”. 

Hierbij wordt een redelijke verhouding met andere ondersteunende overheden/sponsors in 

acht genomen en zijn de voorschriften vanuit het Europese programma terzake leidend. In 

alle publieksgerichte communicatie via sociale media wordt gebruikgemaakt van de hashtag 

“#Europabijons” of de aangepaste communicatierichtlijnen rondom provinciale 

cofinanciering, zoals vermeld op de provinciale website.  

§2. De begunstigde bezorgt samen met de jaarlijkse stand van zaken beeldmateriaal dat door 

de provincie Antwerpen kan worden gebruikt in externe communicatie. De begunstigde 

vrijwaart het provinciebestuur van eventuele rechten ten aanzien van dit materiaal en 

garandeert eveneens dat het materiaal in overeenstemming is met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

In dit document worden deze communicatierichtlijnen verder uitgediept en ontdek je een aantal best 

practices. 

Wij zoeken jouw projectverhalen! 
De realisaties of evenementen die in de jaarlijkse rapportering worden aangehaald, liggen vaak al 

wat verder in het verleden. Heb je een mijlpaal bereikt, kwam je project in de pers, organiseer je 

een slotcongres, ... en wil je graag dat wij dit mee delen? Aarzel niet om je verhalen tussentijds te 

delen via europa@provincieantwerpen.be of door ons te taggen in je LinkedIn bericht 

(@Europabijons).  

Vermelding steun op communicatiedragers 

Website 
De cofinanciering moet duidelijk vermeld worden op de projectpagina over het project op de website 

van de partner. Deze vermelding bestaat uit ‘met steun van’ en het provinciale logo, dat hier te 

downloaden is. Daarnaast kan de steun van provincie Antwerpen en het eventuele bedrag ook in de 

tekst vermeld worden. 

Best practices  

mailto:europa@provincieantwerpen.be
https://www.linkedin.com/company/europabijons/
https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/het-merk-provincie-antwerpen/huisstijl/het-moedermerk/logo-en-descriptor.html


 

 

Drukwerk 
Ook op drukwerk over het project, moet de cofinanciering vermeld worden. Deze vermelding bestaat 

uit het provinciale logo, eventueel vergezeld van ‘met steun van’, dat hier te downloaden is.  

 

https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/het-merk-provincie-antwerpen/huisstijl/het-moedermerk/logo-en-descriptor.html


 

Videomateriaal 
Indien er een video gemaakt wordt waarbij er gebruik wordt gemaakt van een eindpancarte met 

logo’s, moet het logo van provincie Antwerpen, dat hier te downloaden is, op deze eindpancarte 

weergeven worden.  

 

https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/het-merk-provincie-antwerpen/huisstijl/het-moedermerk/logo-en-descriptor.html


 

 

Evenementen 
Ook bij evenementen, dient de steun van provincie Antwerpen kenbaar gemaakt te worden. Dit 

zowel in de uitnodiging als ter plekke op fysieke dragers zoals een banner. Deze vermelding bestaat 

uit ‘met steun van’ en het provinciale logo, dat hier te downloaden is. 

 

https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/het-merk-provincie-antwerpen/huisstijl/het-moedermerk/logo-en-descriptor.html


 

 

 

Sociale media 
Deel je berichten op sociale media? Gebruik dan steeds #Europabijons, zo kunnen wij de berichten 

eenvoudig terugvinden. Op LinkedIn kan je onze Europabijons bedrijfspagina taggen. Op Facebook 

kan je de Europa Direct pagina taggen indien gewenst. Europa Direct is ook een onderdeel van dienst 

Europa, dat instaat voor publiekscommunicatie. Ook hier brengen we regelmatig verhalen van 

Europese projecten om de inwoners van onze provincie te tonen wat er zoal gebeurt met Europese 

middelen.  

https://www.linkedin.com/company/europabijons
https://www.facebook.com/EDAntwerpen


   

 

Delen van beeldmateriaal 
Zoals aangegeven in § 2 van Paragraaf 15, ontvangen we graag beeldmateriaal bij de jaarlijkse 

rapportering van je Europees project. Dit beeldmateriaal kunnen wij vervolgens gebruiken op onze 

projectendatabank www.europabijons.be of op onze sociale media.   

Een aantal richtlijnen: 

- Inhoud foto’s: foto’s waar het brede publiek ook iets aan heeft. Beeldmateriaal van 

projectrealisaties is dus zeker welkom, een groepsfoto van een partnermeeting is wat minder 

relevant.  

- Kwaliteit foto’s: de foto’s hoeven geen hoge resolutie te zijn, maar wel voldoende kwaliteit 

om via online kanalen te delen.  

Deel je foto’s via e-mail naar europa@provincieantwerpen.be.  

http://www.europabijons.be/
mailto:europa@provincieantwerpen.be

