
 
 
Gemeente Schaarbeek 
HEDENDAAGSE ARCHITECTUURPRIJS 
 

REGLEMENT 
 
Artikel 1. ALGEMEENHEDEN 
 
De wedstrijd wordt tweejaarlijks ingericht op initiatief van het College van Burgmeester en 
Schepenen. 
 
De prijs beoogt opmerkelijke architecturale realisaties te belonen voor hun conceptuele 
benadering, hun integratie in de stedelijke omgeving, de kwaliteit van de uitgevoerde werken en 
de integratie van het concept van duurzame ontwikkeling (duurzame materialen, 
energieprestaties, …). Alzo wordt ook de gezamenlijke inspanning van de bouwheer, de 
bouwmeester en de aannemers beloond. 
 
Artikel 2. VOORWAARDEN EN DEELNAME 
 
De projecten moeten het voorwerp uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning met 
betrekking tot een nieuw bouwwerk, een afbraak-heropbouw of een verbouwing met 
volumewijziging. 
Het project moet volledig uitgevoerd zijn, in overeenstemming met de vergunning en met 
naleving van de procedures en reglementen van toepassing in de laatste 4 jaren die de 
instelling van de prijs voorafgaan. 
 
De deelname aan de wedstrijd houdt voor de deelnemers de aanvaarding, zonder enig 
voorbehoud, van haar reglement in. 
 
Een project waarvan de kandidatuur volledig en ontvankelijk werd verklaard, kan slecht 
éénmaal meedingen. 
 
Worden uitgesloten van deelname aan de prijs, de projecten waarvan de bouwheer een 
publiekrechterlijke rechtspersoon is. 
 
Artikel 3. INSCHRIJVING 
 
De deelname is gratis en gebeurt door middel van het daartoe voorziene inschrijvingsformulier. 
Dit formulier moet worden aangevuld met een kandidatuurdossier dat bevat: 

- het synthesedossier A3 van de vergunningsaanvraag; 
- een verklarende nota en 4 tot 10 foto’s van het gerealiseerde project (in papieren en 

een digitaal exemplaar).  
 
Het kandidatuurdossier moet voor de 1 oktober 2021 om 12 u worden ingediend bij of per 
schrijven opgestuurd aan de Kabinet van Frédéric Nimal, Schepen van Stedenbouw (bureau 



0.01, Gemeentehuis, Colignonplein - 1030 Brussel) dat nagaat of het dossier volledig is en die 
een afgiftebewijs aflevert. 
 
Artikel 4. SELECTIE EN SAMENSTELLING VAN DE JURY  
 
De projecten worden op hun conceptuele en formele kwaliteiten beoordeeld. Zij zullen 
eveneens onderzocht worden vanuit het oogpunt van : 

 de integratie van het project in de stedelijke bebouwde en onbebouwde omgeving ; 
 de juistheid / de noodzakelijkheid van de interventie ten aanzien van de beoogde 

doelstelling ; 
 de integratie van het concept van duurzame ontwikkeling. 
 

Een selectie in twee stappen: 
 
Vooreerst zal een voorjury, samengesteld uit minstens 4 architecten van het gemeentebestuur 
(diensten Stedenbouw en Stadsrenovatie) een voorselectie van de realisaties maken die aan 
de uiteindelijke jury zullen worden voorgelegd. 
 
Vervolgens zal een jury bestaande uit minimum 5 personen kiest/duidt aan, bij meerderheid 
van stemmen, de bekroonde realisatie(s) onder diegene weerhouden door de voorjury. 
 
De stemming van de jury vindt plaats nadat alle voorgeslecteerde realisaties werden bezocht. 
 
De leden van de jury met rechtsgeldige stem worden door het College van Burgemeester en 
Schepenen aangeduid en vertegenwoordigen het pluralistisch karakter van de akademische 
wereld (vertegenwoordigers van de verschillende architectuurscholen) en de professionele 
wereld (minimum 3 architecten, een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect). 
 
De dienst Stedenbouw verzekert het secretariaat van de beide jury’s. 
 
Om te beraadslagen moeten minimaal 5 leden met stemrecht aanwezig zijn. 
 
Geen enkel jurylid mag aan de Prijs deelnemen, noch zijn medewerker, zijn stagiair of een 
familielid tot in de derde graad. 
 
Een vroegere laureaat van de prijs kan worden gevraagd om deel uit te maken van de jury 
tijdens een latere editie. 
 
Artikel 5. PRIJZEN 
 
De prijzen worden uitgereikt voor een totaalbedrag van 4.000 €. 

 
In functie van het aantal weerhouden projecten, kan de jury beslissen om de prijzen en hun 
waarde te wijzigen. 
 
Artikel 6. PUBLICITEIT et VERSPREIDING 
 
De prijsuitreiking zal geschieden in aanwezigheid van de juryleden. Alle deelnemers aan de 
wedstrijd zullen hierop uitgenodigd worden. 
 



De door de voorjury weerhouden realisaties zullen gedurende een maand, te rekenen vanaf de 
prijsuitreiking, tentoongesteld worden. 
 
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 zal melding worden gemaakt van de namen van de architect en de 
bouwheer. 
 
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 het aantal deelnemers als onvoldoende wordt 
beschouwd of voor elke geldige reden.  
 
Artikel 8. TALEN 
 
De dossiers worden ingediend in het Frans of het Nederlands. 
 


