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Inleiding
Grafische samenhang

Het grafisch charter van de EVP-Fractie in het Europees Parlement is bedoeld 
om te zorgen voor grafische samenhang in alle communicatiemiddelen 
(online, gedrukt en gadgets) om zo een duidelijke visuele identiteit tot stand 
te brengen. De grafische richtsnoeren van de fractie zijn afgestemd op de 
visuele identiteit van de Europese Volkspartij (EVP).

Deze stijlgids definieert de volgende zaken:

  • het logo: de kleur, plaatsing en afmetingen ervan, de verschillende 
taalversies, variaties van het logo op een witte of gekleurde achtergrond, 
het gebruik ervan in combinatie met andere logo’s, enzovoort;

  • de gebruikte lettertypen;

  • de verschillende kleurenpaletten voor de verschillende 
informatiematerialen;

  • de richtsnoeren voor de keuze van afbeeldingen en illustraties.

Het is de bedoeling dat deze stijlgids zo volledig mogelijk is en rekening houdt 
met alle mogelijke contexten waarin de voorschriften voor het gebruik van 
grafische elementen toegepast moeten worden, maar dat er tegelijkertijd 
voldoende ruimte wordt gelaten om de stijlgids mettertijd verder uit te werken 
en af te stemmen op de uiteenlopende communicatiemiddelen die door de 
EVP-Fractie geproduceerd worden.

Deze stijlgids geldt als referentiedocument voor ontwerpers en drukkers 
die samenwerken met de EVP-Fractie. De gids dient tevens als basis voor de 
sjablonen die ontworpen zullen worden voor de verschillende nieuwsbrieven 
die bij de EVP-Fractie worden gepubliceerd.
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Inleiding
Een uniforme identiteit

Richtsnoeren – een uniforme identiteit in alle communicatie en het 
belang om die identiteit te eerbiedigen.

Dit document verschaft informatie over:

1. Wie wij zijn
Wat ons uniek maakt, welke kansen wij zien, hoe wij werken en waarom dat 
belangrijk is.

2. Onze merkelementen
De merkelementen die wij gebruiken om ons te onderscheiden van andere 
politieke partijen en om contact te leggen met ons publiek.

3. Hoe u kunt voorzien in de communicatiebehoeften
Hoe u deze merkelementen kunt gebruiken om in de gehele organisatie 
merktoepassingen te maken en beheren.
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Inleiding
Een gemeenschappelijk logo

Een gemeenschappelijk logo voor het politieke verbond van de EVP

De Europese Volkspartij is een politiek verbond met een rijk en machtig 
verleden en heden. De EVP, die hechter wordt gemaakt door haar mensen, 
haar gemeenschappelijke geschiedenis en haar gedeelde uitdagingen, bestaat 
uit verschillende organisaties die haar gevarieerde karakter weerspiegelen. 
Deze organisaties hebben in de afgelopen decennia verschillende logo’s, 
lettertypen en visuele symbolen gebruikt.

Vandaag werken de verschillende onderdelen van de EVP-organisatie op veel 
fronten samen en willen zij deze eenwording visueel benadrukken door een 
gezamenlijk logo vast te stellen voor de twee belangrijkste EVP-organen: de 
partij en de fractie. Dit is van cruciaal belang om de eenheid en samenhang van 
de EVP als koepel te bevorderen en leidt ertoe dat het publiek de EVP herkent 
als een verenigde organisatie met gemeenschappelijke doelen en ideeën. Dit 
is een belangrijke stap in de richting van een krachtig en begrijpelijk EVP-merk. 

yepp
youth of the european people’s party

ppe
evp

group in the committee of the regions

epp
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De toon van ons merk

• Gebruik niet te veel politiek jargon en zorg voor passende 
achtergrondinformatie zodat mensen u begrijpen wanneer u wel politiek 
jargon moet gebruiken.

• Zorg dat uw hoofdpunt duidelijk is.
• Toon uw betrokkenheid zonder daarbij een onprofessionele of al te 

emotionele indruk te maken.
 

• Spreek het publiek direct toe door voornaamwoorden te gebruiken waar 
dat passend is.

• Vertel uw verhaal in de bedrijvende vorm met een warme, menselijke 
stem en betrek het publiek bij zinvolle discussies.

• Wees beknopt, verwijs in de koptekst naar het grote idee en behandel 
secundaire punten in de bodytekst.

Benaderbaar

• Bagatelliseer de problemen van Europese burgers niet.
• Gebruik geen bijwoorden en versterkende termen zoals “zeer” en “echt”.
• Kom niet geforceerd enthousiast over door onnodige adjectieven of uitroeptekens 

te gebruiken.

• Wanneer u de bedrijvende vorm gebruikt, worden uw teksten 
begrijpelijker en beknopter.

 • Bedrijvende vorm: het ledenaantal van de partij is toegenomen.
 • Lijdende vorm: het ledenaantal werd verhoogd door de partij.
• Toon menselijkheid en betrokkenheid wanneer u zinnen formuleert en uw 

onderwerp behandelt.
• Spreek, waar mogelijk, burgers aan met “u” in plaats van met “zij”.

Optimistisch en zorgzaam

• Sla geen belerende toon aan in de richting van uw publiek.
• Ga er niet van uit dat iedereen uw boodschap begrijpt of onderschrijft.
• Schrijf steeds met de EU-bubbel in uw achterhoofd, omdat de 

communicatie zo inclusief mogelijk moet zijn.
• Wijk niet af van het doel of het onderwerp van uw boodschap.

• Hanteer een brede blik en richt u op het totaalbeeld, aangezien de 
communicatie een breed publiek zal bereiken.

• Denk er altijd aan dat wij bij de EVP-Fractie geloven in mensen en in het 
vinden van gezamenlijke oplossingen.

 • Gebruik collectieve voornaamwoorden zoals “wij” en “ons”.
• Gebruik intuïtieve, directe taal.

Samenwerkend
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Kracht door samenhang
Verschillende merkelementen kunnen binnen de gehele EVP-Fractie worden gebruikt 
om een samenhangend merkbeeld te creëren en onze identiteit te versterken.

Logo Kleurenpalet Onderregel

in het Europees Parlement

Grafisch elementPatroonLettertype
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Visuele identiteit
Logo van de EVP-Fractie
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Logotype dat waar mogelijk altijd moet 
worden gebruikt.

Minimummaat voor het 
logo:

Beschermd (leeg) gebied 
rondom het logo:

Minimummaat voor het 
symbool:

Voor het internet

Als grafisch element in drukwerk

Symbool: gebruik het symbool ter decoratie of als icoon (sociale media, 
favicon, enzovoort) altijd op EVP-blauw of op het EVP-patroon.

Gebruik van de wettelijke naam van de EVP

Wanneer u verwijst naar de EVP-Fractie, gebruikt u hoofdletters 
voor “EVP” en voor de beginletter van “Fractie”. 

© Copyright XXXX-2015 EVP-Fractie. Alle rechten voorbehouden.

Gebruik van “EVP-Fractie”
Gebruik niet alleen maar hoofdletters of kleine letters wanneer u 
verwijst naar de EVP-Fractie.
Lorem ipsum dolor sit amet EVP-Fractie.
Lorem ipsum dolor sit amet EVP-FRACTIE.
Lorem ipsum dolor sit amet evp-fractie.

In een link (eppgroup.eu) dient u kleine letters te gebruiken.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu

Lege ruimte

Het logo moet worden omringd door voldoende lege 
ruimte om het te scheiden van de andere elementen 
van het grafisch ontwerp. Dit beschermde gebied 
zorgt ervoor dat het logo leesbaar blijft en zijn 
visuele impact behoudt.

De lege ruimte die minimaal moet worden 
toegepast aan alle kanten van het logo, is gelijk aan 
de hoogte van de letter “e” in EVP.

Minimummaat

Het logo is zo ontworpen dat het in de meeste 
afmetingen leesbaar blijft. Houd echter de 
leesbaarheid in het oog wanneer u de afmetingen 
van het logo aanpast aan kleine applicaties.

OF OF OF
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Visuele identiteit
Varianten van het logo

Te gebruiken op een witte achtergrond, een 
heldergrijze achtergrond en afbeeldingen.

Eén Pantone-kleur: 3015 C

Voor monochrome weergave

Het witte logo mag alleen worden gebruikt 
op EVP-blauw, het EVP-patroon en foto’s.
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Visuele identiteit
Onjuist gebruik van het logo

NB: U kunt verschillende versies van het logo downloaden (kleuren en 
talen). Wanneer u een andere taalversie van het logo wilt gebruiken, klik dan 
op onderstaande link om de gewenste versie te downloaden. Breng geen 
veranderingen aan in het logo, maar gebruik het zoals het wordt aangeleverd.

www.eppgroup.eu/logos 

Breng geen veranderingen aan in de 
positie en de elementen van het logo.

Draai het logo niet. Verwijder “evp” niet. Verander het lettertype niet.

Trek het logo niet scheef en probeer er geen 
driedimensionale versie van te maken.

Breng geen veranderingen 
aan in de kleur van het logo.

Pas geen effecten toe.

 group
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Visuele identiteit
Meerdere logo’s naast elkaar

Logo’s naast elkaar:
Ofschoon er drie varianten van het logo zijn en de afmetingen ervan 
evenredig verschillen per taal, mag het logo niet kleiner zijn dan de logo’s 
die eromheen staan.

Uitzonderingen:

Wanneer u het logo van de EVP-Fractie moet gebruiken op de website 
van een derde partij of moet printen naast andere logo’s, kunt u de 
transparantie van het zwarte logo vergroten.

Dit is een van de weinige gevallen waarin de kleuren van het EVP-logo 
mogen worden aangepast om aansluiting te vinden op de partnerlogo’s.
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Visuele identiteit
Taalvarianten van het logo

Het logo van de EVP-Fractie is er in 23 talen
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.

U kunt ze hier downloaden: www.eppgroup.eu/logos 

BG CS DEDA EL

EN ES ET FI FR

HR HU IT LT LV

MT NL PL PT RO

SK SL SV
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Visuele identiteit
EPP TV

U kunt ze hier downloaden: www.eppgroup.eu/logos 
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Visuele identiteit
Primair kleurenpalet

RGB-waarden CMYK-waarden Pantone-waarden

C16 M6 Y4 K0R221 G231 B240
#DDE7F0

R153 G153 B153
#999999

EVP-geel
R251 G176 B52
#FBB034

EVP-blauw
R1 G85 B160
#0155A0

R64 G64 B64
#404040

R28 G67 B135
#1C4387

C0 M0 Y0 K40

EVP-geel
C0  M36 Y84 K0

EVP-blauw
Pantone 3015 C

EVP-geel
Pantone 1365 C

C66 M56 Y53 K57

EVP-blauw 
C96 M66 Y3 K0

C99 M78 Y15 K3

Om te zorgen voor samenhangende kleuren in alle media, zijn specificaties 
vastgesteld voor de formaten PANTONE®, CMYK, RGB en HTML. Wij raden u sterk 
aan om de juiste kleureninstellingen te controleren bij uw drukker.
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Visuele identiteit
Kleurovergang

RGB-waarden CMYK-waarden

Secundaire kleur
C3  M4 Y91 K0

Secundaire kleur
R255 G230 B0
#FFE600

Secundaire kleur
C74  M19 Y39 K3

Secundaire kleur
R54 G154 B157
#369A9D

EVP-geel
C0  M36 Y84 K0

EVP-geel
R251 G176 B52
#FBB034

EVP-blauw
C96  M66 Y3 K0

EVP-blauw
R1 G85 B160
#0155A0

Helling

Secundaire kleur

Secundaire kleur

EVP-geel

EVP-blauw

Hoek:  -60°
Schuifregelaar voor de kleurovergang: 30%

Hoek:  -60°
Schuifregelaar voor de kleurovergang: 30%

NB: De kleurnamen en  waarden van de oude huisstijl zijn 
niet langer geldig en mogen niet langer worden gebruikt. 
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Visuele identiteit
Kleuren van de diensten van de EVP-Fractie

Diensten RGB-waarden CMYK-waarden

Kleur voor algemeen gebruik binnen de EVP-Fractie

Kleur van het voorzitterschap

Dienst Parlementaire werkzaamheden

Dienst Extern beleid – Commissies

Dienst voor de betrekkingen met de nationale parle-
menten

Eenheid voor beleid inzake het Middellandse Zeegebied 
en interreligieuze dialoog en interculturele activiteiten

Dienst Pers en Communicatie

Europese Volkspartij*

Interne organisatie –
Organisatie van externe bijeenkomsten

Afdeling evenementen en externe bijeenkomsten*

Interne organisatie

R1 G85 B160
#0155A0 C96 M66 Y3 K0

C51 M39 Y0 K0

C21 M33 Y84 K8

C74 M19 Y39 K3

C0 M60 Y80 K0

C74 M2 Y76 K0

C0 M36 Y84 K0

C69 M0 Y12 K0

C4 M92 Y0 K0

C55 M99 Y9 K2

C77 M77 Y1 K0

R140 G151 B204
#8C97CC

R200 G160 B60
#C8A03C

R54 G154 B157
#369A9D

R252 G128 B55
#FC8037

R55 G170 B100
#37AA64

R251 G176 B52
#FBB034

R41 G189 B221
#29BDDD

R232 G31 B141
#E81F8D

R138 G35 B123
#8A237B

R90 G75 B152
#5A4B98

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11
* Deze kleuren zijn niet gerelateerd aan diensten.

NB: De kleurnamen en  waarden van het oude grafisch charter 
zijn niet langer geldig en mogen niet langer worden gebruikt.
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Visuele identiteit
Lettertype

Kop

Kop

Ondertitel

Ondertitel

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Primair lettertype – PF Beau Sans Pro – 
Koptekst

Secundair lettertype – Garamond – Bodytekst 
afdrukken

Primair lettertype – Open Sans –
Internet – Bodytekst – Ondertitels

Secundair lettertype – Trebuchet MS –
PowerPoint, Word-documenten en nieuwsbrieven

PF Beau Sans Pro kan in vele talen worden 
gebruikt, omdat het drie belangrijke alfabetten 
(het Latijnse, het Griekse en het cyrillische) 
verenigt in één lettertype. Dit lettertype wordt 
sterk aanbevolen voor titels.

Zoals bij alle ontwerpen in de oude stijl zijn er beheerste 
verschillen in lijndikte toegepast, waardoor het lettertype 
lijkt op een handschrift en het ontwerp een organische, 
onopgesmukte indruk maakt. Hoewel leesbaarheidsstudies 
geen sluitend bewijs leveren, wordt Garamond gezien als een 
van de best en meest natuurlijk leesbare schreeflettertypen 
voor drukwerk.

Open Sans ondersteunt momenteel een brede 
waaier van talen die het Latijnse alfabet gebruiken. 
De niet-cursieve lettertypen ondersteunen 
zowel modern als klassiek Grieks en omvatten 
uitgebreide cyrillische symbolen.

Het secundaire lettertype moet zorgen voor continuïteit in 
allerlei documenten. Soms is het in Word- en PowerPoint-
documenten makkelijker om een veilig lettertype te gebruiken 
(een lettertype dat op alle computers wordt herkend).

Trebuchet MS wordt geleverd bij Windows 2000/XP en is ook 
opgenomen in het IE lettertypenpakket (en wordt geleverd 
bij andere MS applicaties). Het is dan ook een vrij gebruikelijk 
lettertype in Windows 98-systemen.

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular
Garamond  Italic
Garamond Bold

Open Sans Light
Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
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Visuele identiteit
Patroon van de EVP-Fractie

Liggend Staand

Het moet altijd worden gecombineerd 
met het EVP-logo met de witte letters.

Let erop dat u het patroon nooit mag uitrekken. Wanneer 
u het patroon gebruikt, snijd dan het verschoven deel bij.

Patroon van de EVP-Fractie

Het patroon van de EVP-Fractie is een vector-bestand dat kan 
worden uitvergroot in de mate die u wenst. Het patroon wordt 
doorgaans gebruikt voor evenementen, oprolbare vaandels (roll-
ups), oprolbare vaandels met een geraamte (spider roll-ups), 
lessenaars, van de voorkant belichte vaandels, van de achterkant 
belicht zeil, enzovoort.
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Visuele identiteit
Achtergrondafbeeldingen

Door een achtergrondafbeelding te gebruiken kunt u het 
onderwerp uitlichten en geeft u kale pagina’s consistentie en 
textuur. Met het oog op de helderheid en de homogeniteit mag 
een afbeelding nooit zomaar op de achtergrond worden geplaatst, 
zelfs niet met een hogere transparantie.

De afbeelding komt het beste tot haar recht wanneer u er een kleur 
overheen plaatst, zoals in het voorbeeld is gebeurd. In het eerste 
geval hebben we, met het oog op de leesbaarheid, het contrast 
verhoogd door een donkerder kleur uit het EVP-kleurenpalet met 
een ondoorzichtigheid van 85 % over de afbeelding te leggen en 
door witte letters te gebruiken. In het tweede geval hebben we een 
helderder kleur gebruikt in combinatie met een donkerdere letter.

U kunt ook de afbeelding vager maken om de leesbaarheid te 
vergroten.

Wij raden u aan geen achtergrondafbeeldingen te plaatsen achter 
grote stukken tekst, omdat dat erg vermoeiend kan zijn voor de 
lezers.

Kop Kop

Kop Kop

Kop Kop

Ondertitel Ondertitel

Ondertitel Ondertitel

Ondertitel Ondertitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.
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Visuele identiteit
Sociale media

Bovenste balk van de EVP-Fractie op sociale media

Neem niet te veel informatie op in de bovenste balk – probeer het eenvoudig te 
houden. Controleer de actuele afmetingen en het beschermde gebied van de 
socialemediaplatforms die u gebruikt. Gebruik het logo of voeg een speciale 
#hashtag toe.

Profielfoto van de EVP-Fractie voor sociale media

Gebruik het symbool-icoon op een EVP-blauwe achtergrond.

Gebruik van sociale media in communicatie van de EVP-Fractie

Gebruik de socialemedia-iconen altijd in één kleur (wit of EVP-blauw).

Transparant gebied
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Visuele identiteit
Websymbool/favicons

Beschermd gebied rondom symbolen:

Bij iconen moet er een kleine ruimte worden 
aangebracht tussen het symbool en de rand.

Bij favicons met een afmeting van 16 of 32 pixels 
moet geen ruimte worden aangebracht.

Achtergrondkleur van het symbool in iconen:

Iconen moeten altijd een EVP-blauwe achtergrond 
hebben.

Met uitzondering van het favicon met een 
afmeting van 16 pixels:

Omwille van de leesbaarheid krijgt dit symbool een 
witte achtergrond.

Transparant gebied

Transparant gebied

128px

128px

128px

64px

64px

64px

32px

32px

32px

16px

16px

16px
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Visuele identiteit
Grafisch element

Het hart als grafisch element

Hoewel er voor het logo een uitsparing in acht genomen moet 
worden, geldt er slechts één regel wanneer het logo gebruikt 
wordt als grafisch element: geen vervorming van het logo 
(uitrekken, overschrijven, perspectief) en geen rotatie, opdat 
het logo altijd herkenbaar blijft.
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