Gemeente SCHAARBEEK – Tweejaarlijkse ERFGOEDPRIJS
REGLEMENT
Artikel 1. ALEGEMEENHEDEN
Voor de eerste maal ingericht in 2010 wordt de wedstrijd om de twee jaar op initiatief van het
College van Burgmeester en Schepenen georganiseerd.
De prijs beoogt te belonen :
1. een vereniging actief in één of meerdere van de volgende domeinen: de sensibilisatie, de
opwaardering, de kennis, de interpretatie of de verspreiding van het erfgoed (animatie,
tentoonstelling, uitgave, uitgebeeld parcours, theatrale uitvoering, video, interpretatiepad,
panneel, ...).
2. een bouwheer voor zijn actie tot de bewaring of de restauratie van het bebouwd erfgoed:
fysieke interventie uitgevoerd op een gebouw, een onroerend goed of een bebouwd geheel met
een erfgoedwaarde dat de opwaardering of de bewaring ervan beoogt met naleving van het
geheel van zijn oorspronkelijke architecturale kenmerken (ex.: renovatie, restauratie van een
historisch gebouw of geheel).

Artikel 2. VOORWAARDEN EN DEELNAME
De projecten moeten gerealiseerd zijn in de loop van de vier laatste jaren die de inrichting van
de prijs voorafgaan.

Artikel 3. INSCHRIJVING
De deelname is gratis en gebeurt door middel van het daartoe voorziene inschrijvingsformulier.
In bijlage van dit formulier moet een kandidatuurdossier worden gevoegd dat bevat :
- Een verklarende nota over het project van maximum 1 A4 pagina ; - Een illustratieve
voorstelling van het uitgevoerde project (een papieren en een digitaal exemplaar).
In het geval van een restauratie, moet bovendien bij het dossier worden gevoegd :
1. Een voorstellingsnota met een korte historiek ; 2. Verschillende foto’s : voor en na
restauratie ; 3. De vermelding van de verschillende vakmensen : architecten,
ambachtslui/kunstenaars... die hebben bijgedragen tot deze restauratie.
De kandidatuurstelling aan de hand van dit formulier houdt voor de deelnemers in dat zij het
onderhavige reglement zonder enig voorbehoud aanvaarden.
Het kandidatuurdossier moet worden ingediend of per brief worden gericht ten laatste op de
vastgestelde datum aan het Gemeentebestuur (Dienst Stedenbouw, Gemeentehuisl,
Colignonplein – 1030 Schaarbeek) dat nagaat of het dossier volledig is en dat een attest van
indiening aflevert.

Artikel 4. SELECTIE EN SAMENSTELLING VAN DE JURY
De ingediende projecten zullen worden onderzocht vanuit het oogpunt van de erfgoedwaarde,
de afstemming van het project op het doelpubliek, de originaliteit, de pertinentie, de kwaliteit,
de impact, het belang (voor de gemeenschap), de uitstraling van het project binnen en buiten
de gemeente.

De jury is samengesteld uit minimaal 4 externe personen dat bij meerderheid het te bekronen
project of projecten onder de realisaties kiest.
De leden van de jury met stemrecht worden door het College van Burgemeester en Schepenen
aangeduid op een zodanige manier dat zij de pluraliteit en de diversiteit aan benaderingen van
het erfgoed vertegenwoordigen (gespecialiseerde instellingen, architect, journalist, schrijver,
professor, ...).
De dienst Stedenbouw en Erfgoed verzekert het secretariaat van de wedstrijd.
Om geldig te kunnen beraadslagen, moeten 4 juryleden met stemrecht aanwezig zijn.
Geen enkel jurylid mag deelnemen aan de wedstrijd, noch zijn vennoot, noch zijn stagiair of een
familielid in de tweede of de derde graad.
Een vroegere laureaat van de wedstrijd kan worden gevraagd om te zetelen in de jury van een
latere editie.

Artikel 5. PRIJS
De toegekende prijzen bereiken een totaalbedrag van 4000€. De jury verdeelt dit bedrag op een
eerlijke en gemotiveerde manier over de verschillende categorieën (met een minimum van 500€
per categorie), in functie van het aantal en de kwaliteit van de weerhouden projecten.
Een prijs kan niet tweemaal opeenvolgend aan eenzelfde deelnemer worden uitgereikt.

Artikel 6. PUBLICITEIT en VERSPREIDING
De prijsuitreiking gebeurt in aanwezigheid van de juryleden. Alle deelnemers worden er op
uitgenodigd.
Een publieke voorstelling zal worden ingericht dat alle uitgevoerde projecten van de kandidaten
en in het bijzonder van de bekroonde projecten in de kijker zal plaatsen.
De Gemeente Schaarbeek houdt zich het recht voor om de documenten bezorgd door de
deelnemers in het kader van de wedstrijd, vrij en geheel of gedeeltelijk te publiceren en te
verspreiden zonder hiervoor een aanvraag te doen of een toelating te bekomen, en zonder
auteursrechten of (in)directe reproductierechten te moeten dragen.
In geval van publicatie zullen de deelnemers aan de verschillende ingediende projecten worden
vermeld.
Binnen de 30 dagen na de prijsuitrijking, kunnen de niet bekroonde kandidaten een meer
gedetailleerde uitleg vragen over de motivatie van de jury. Deze aanvraag gebeurt :
-

Per postbrief op het volgende adres : Gemeentebestuur van Schaarbeek, t.a.v. de dienst
Erfgoed – Colignonplein – 1030 Brussel
Per mail op het adres : erfgoed@schaarbeek.be

Artikel 7 – ANNULERING – UITSTEL
Het College van Burgemeester en Schepenen houdt zich het recht voor om de prijs te annuleren
of uit te stellen in het geval dat het aantal deelnemers en/of de kwaliteit van de realisaties als
onvoldoende worden beschouwd.

Artikel 8 – TALEN
De dossiers worden in het Frans of het Nederlands ingediend. De kandidatuurdossiers worden
op het einde van de wedstrijdprocedure niet terugbezorgd.
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