REGLEMENT
PRIJS ONROEREND ERFGOED
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 maart 2018

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1: Doel
De erfgoedraad Ninove neemt het initiatief tot het uitschrijven een onroerenderfgoedprijs om
recente projecten die gericht zijn op voorbeeldig behoud en beheer van onroerend erfgoed in
Ninove aan te moedigen en te honoreren. De prijs wordt toegekend wegens het uitzonderlijk
belang, de verdienste, de hefboomfunctie of het vernieuwend karakter van het
onroerenderfgoedproject dat een bijzondere erkenning verdient.
De onroerenderfgoedprijs wordt toegekend aan een privépersoon of aan een privé-instelling.
Artikel 2: Definities
Onroerend erfgoed: bevat in grote lijnen bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.
Daarnaast zijn er vele andere typologieën zoals industrieel, wetenschappelijk, technisch, funerair,
religieus of militair erfgoed. Alleszins gaat het om niet roerend (niet beweegbaar), tastbaar
erfgoed.
Onroerenderfgoedproject: dat is een project waar bouwkundig, landschappelijk en of archeologisch
erfgoed centraal staan. Komen dus in aanmerking voor deze prijs: gerestaureerde of historisch
verantwoorde gerenoveerde gebouwen of representatieve onderdelen van gebouwen (de
restauratie van een gevel, van een kamer in een huis), belangrijke ingrepen in landschappen,
dorps- of stadsgezichten, behoud of inrichting van archeologische sites…
Ninove: de stad Ninove en haar 11 deelgemeenten
Privé-instelling: alle entiteiten, zoals vzw`s, bvba`s en nv`s die niet volledig in handen zijn van
een overheid.
Initiatiefnemer: diegenen die het initiatief heeft genomen tot het onroerenderfgoedproject (diegene
die de facturen betaalt)
Artikel 3: periodiciteit
De onroerenderfgoedprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. De erfgoedraad schrijft tweejaarlijks een
oproep uit die via alle mogelijk informatiekanalen zal worden bekendgemaakt.
Artikel 4: prijzengeld
De onroerenderfgoedprijs heeft twee laureaten, waarvan één als winnaar wordt aangewezen.
De winnaar ontvangt € 2.000, de laureaat ontvangt € 1.000.
HOOFDSTUK 2: DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Artikel 5: subject
Elke initiatiefnemer (privépersoon of privé-instelling) van een onroerenderfgoedproject kan
kandidaat zijn voor de onroerenderfgoedprijs.
Per project kan maar één initiatiefnemer kandideren.
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Iedereen kan een initiatiefnemer van een onroerenderfgoedproject voordragen, op voorwaarde dat
de initiatiefnemer hiervoor een schriftelijk akkoord verleent.
De initiatiefnemer moet akkoord gaan met een eventueel plaatsbezoek van de jury.
Artikel 6: locatie
Het onroerenderfgoedproject moet gerealiseerd zijn in Ninove
Artikel 7: tijd
Het onroerenderfgoedproject werd maximaal 5 jaar voor de uiterste datum van kandidaatstelling
voltooid.
Artikel 8: frequentie
Elk onroerenderfgoedproject kan maar één keer laureaat zijn.
Artikel 9: regelgeving
Het onroerenderfgoedproject werd gerealiseerd conform alle vigerende regelgeving.
De initiatiefnemer van een onroerenderfgoedproject die kandideert, mag de laatste tien jaar voor
zijn kandidaatstelling niet bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing schuldig bevonden
zijn aan deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in enig decreet betreffende de
bescherming van het onroerend erfgoed.
HOOFDSTUK 3: KANDIDAATSTELLING
Artikel 10: samenstelling kandidatuur
Een volledige kandidatuur bestaat uit:
1. Een correct ingevuld inschrijvingsformulier
2. In voorkomend geval: het schriftelijk akkoord van de initiatiefnemer van het
onroerenderfgoedproject (als de voordracht door iemand anders gebeurt)
3. Ten minste 8 en hoogstens 20 representatieve foto’s van het project, met een minimale
resolutie van 2.000 x 3.000 pixels. Er worden geen rechten op foto’s betaald.
Het inschrijvingsformulier staat ter beschikking op www.ninove.be of kan verkregen worden via de
dienst cultuur: cultuur@ninove.be, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove, tel. 054 31 32 87
Artikel 11: indienen
Kandidaten dienen hun kandidatuur bij voorkeur digitaal in, op de wijze die de erfgoedraad in de
oproep voorschrijft.
De inschrijvingen worden afgesloten op 1 oktober.
Elke inzender ontvangt een e-mailbericht met een ontvangstbevestiging dat geldt als
deelnamebewijs.
Artikel 12: ontvankelijkheid
De erfgoedraad controleert de ontvankelijkheid van de ingediende kandidaturen.
Elke kandidatuur is ontvankelijke als ze volledig voldoet aan de algemene bepalingen en de
deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement.
Alleen de ontvankelijke kandidaturen worden voorgelegd aan de jury.
HOOFSTUK 4: JURERING
Artikel 13: de jury
De jury bestaat uit vijf leden, van wie één de rol van voorzitter vervult.
De erfgoedraad wijst de juryleden aan op basis van hun expertise en ervaring. De jury wordt bij
voorkeur zo divers mogelijk samengesteld: lid monumentenwacht, architect, bouwhistoricus…
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Eén lid van de jury wordt door de erfgoedraad rechtstreeks aangeduid uit haar eigen leden. Dit lid
mag geen banden hebben met een voorgedragen erfgoedproject.
Het stadsbestuur ondersteunt de werking van de jury met een niet-stemgerechtigde secretaris.
De externe leden van de jury hebben recht op terugbetaling van hun reiskosten volgens het
wettelijk tarief en ontvangen een vergoeding van € 30 per ingediend project.
Artikel 14: beoordeling
1. De jury beoordeelt de kandidaturen aan de hand van volgende beoordelingscriteria:
2. Voorbeeldfunctie: de mate waarin het onroerenderfgoedproject inspirerend kan werken
voor andere projecten door de voorbeeldige omgang met onroerend erfgoed
3. Vernieuwend karakter: de mate waarin het onroerenderfgoedproject blijk geeft van een
doordacht en vernieuwend concept, of de mate waarin nieuwe inzichten, methoden en
technieken werden toegepast.
4. Maatschappelijke relevantie: de mate waarin het onroerenderfgoedproject inspeelt op
maatschappelijke uitdagingen of bijdraagt aan de waardering voor onroerend erfgoed in
het algemeen.
5. Betrokkenheid en engagement: de mate waarin de eigenaars, beheerders, omwonenden of
andere belanghebbenden een betekenisvolle rol hebben gespeeld in de totstandkoming van
het project.
De jury kan aanvullende informatie opvragen en/of een bezoek ter plaatse brengen.
De jury wijst twee laureaten aan en duidt onder hen één winnaar aan. De jury motiveert haar
keuze aan de hand van de hoger vermelde beoordelingscriteria.
Als de jury het kwaliteitsniveau onvoldoende acht, kan ze gemotiveerd beslissen om minder of
geen laureaten aan te duiden.
De jury kan ook de architect, restaurateur, ambachtsman of een andere uitvoerder van het
winnend project honoreren met een speciale vermelding vanwege zijn/haar voortreffelijke bijdrage
hieraan. De jury motiveert haar keuze.
De erfgoedraad aanvaardt het juryrapport.
HOOFDSTUK 5: PRIJSUITREIKING
Artikel 15: laureaten
De erfgoedraad maakt de laureaten bekend in een feestelijke zitting.
In het voorkomend geval dat de jury de architect, restaurateur, ambachtsman of een andere
uitvoerder van het winnend project heeft gehonoreerd met een speciale vermelding worden ook zij
uitgenodigd.
Er wordt ook een persbericht verspreid en er zal worden gecommuniceerd over de prijs via sociale
media. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van de ingezonden foto’s, weliswaar na toestemming
van de initiatiefnemer.
Binnen de drie maanden na de prijsuitreiking wordt het prijzengeld uitbetaald.
HOOFDSTUK 6: VERPLICHTINGEN VOOR DE LAUREATEN
Artikel 16: schildje
De erfgoedraad bezorgt aan de laureaten een schildje met het logo van de erfgoedraad en de
vermelding ‘laureaat …’ dat op een zichtbare plaats moet worden bevestigd.
Artikel 17: voorstelling
Aan de laureaten zal de mogelijkheid worden geboden om hun project voor te stellen aan het
publiek. Dit kan gebeuren via een rondleiding, een lezing met digitale beelden, een tentoonstelling,
… in te passen in het programma van de Open Monumentendag of de Erfgoeddag.
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