
 

 

Reglement van 29 april 2020 met betrekking tot de jaarlijkse  

Prijs voor Onroerend Erfgoed 

 

Artikel 1 – Definities  

• onroerend erfgoed: het geheel van archeologische sites, gebouwen, 

cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten, al dan niet beschermd. 

Hieronder worden ook begrepen: varend, rollend, rijdend en vliegend erfgoed, 

heraldiek, en cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van een onroerend 

goed.  

• bijzondere verdienste: een voorbeeldige restauratie, een heraanleg met visie, een 

succesvolle publiekswerking, grensverleggend onderzoek, een passende 

herbestemming, een onverwachte redding, engagement en betrokkenheid die een 

verschil gemaakt hebben,…  

• erfgoedgemeenschap: een groep mensen die een bijzondere waarde hecht aan 

erfgoed, en die dat erfgoed wil behouden en doorgeven aan toekomstige generaties. 

Het kan gaan om een buurtvereniging, een schoolgemeenschap, een 

oudheidkundige kring, een bedrijf, een sociaal-culturele vereniging, …; deze lijst is 

niet limitatief. Binnen dit reglement worden musea en erfgoedsites met betaald 

personeel niet als erfgoedgemeenschap beschouwd. 

• erfgoedlandschap: een gebied waar cultuurhistorische erfgoedelementen het 

landschap mee bepalen. Dit kan niet alleen over het platteland gaan, maar evengoed 

over stedelijke en/of dorpslandschappen. Het landschap mag al dan niet beschermd 

zijn of opgenomen in een inventaris. 

• herbestemming: een bestaand gebouw of site, waarvan de erfgoedwaarde kan 

worden aangetoond, krijgt door herinrichting, uitbreiding, inbreiding of bijbouw een 

aangepaste of nieuwe functie. 

 

Artikel 2 – Voorwerp  

Binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan van de Provincie Oost-Vlaanderen 

goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de 

deputatie beslissen om jaarlijks de Prijs Onroerend Erfgoed van de Provincie Oost-



Vlaanderen uit te reiken, de 1ste maal in 2020. In een driejaarlijkse cyclus komen 

achtereenvolgens de thema’s ‘erfgoedgemeenschap’, ‘erfgoedlandschap’ en ‘herbestemming 

onroerend erfgoed’ aan bod. 

Deze prijs bekroont een natuurlijke persoon / personen of een rechtspersoon, met een 

bijzondere verdienste op het vlak van onroerend erfgoed gelegen in de provincie Oost-

Vlaanderen.  

Aan de uitreiking van de prijs is een geldsom van 10.000 EUR verbonden.  

 

Artikel 3 – Mogelijke kandidaten  

3.1. thema erfgoedgemeenschap 

Komen in aanmerking voor de prijs:  

1° een feitelijke vereniging van ten minste drie personen, of 

2° rechtspersonen, 

met een bijzondere verdienste op het vlak van onroerend erfgoed gelegen in de provincie 

Oost-Vlaanderen. 

3.2. thema erfgoedlandschap 

Komen in aanmerking voor de prijs:  

1° een feitelijke vereniging van minstens drie personen, of 

2° rechtspersonen, 

met een bijzondere verdienste op het vlak van onroerend, i.c. landschappelijk erfgoed 

gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen. 

3.3. thema herbestemming onroerend erfgoed 

Komen in aanmerking voor de prijs: ontwerpers (architecten e.a.) en hun opdrachtgevers die 

samen een dossier indienen rond herbestemming van onroerend erfgoed gelegen in Oost-

Vlaanderen en het eventuele prijzengeld 50%/50% delen. 

3.4. Komen niet in aanmerking voor deze prijs:  

1° personeelsleden van de Provincie Oost-Vlaanderen die beroepshalve actief zijn in de 

sector van het onroerend erfgoed; 

2° regionale landschappen; 

3° Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten (IOED) en andere intercommunales of 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 

4° feitelijke verenigingen, natuurlijke personen en rechtspersonen die reeds eerder een 

gelijkaardige prijs hebben ontvangen van het Vlaams Gewest, de federale overheid of de 

Europese Unie.  

 



Artikel 4 – Kandidatuur  

De kandidaturen moeten uiterlijk op 30 juni worden ingediend door middel van het 

inschrijvingsformulier (te downloaden van de website www.oost-vlaanderen.be/erfgoed of 

aan te vragen op hierna volgend post- of mailadres) en worden gericht aan de Deputatie van 

de Provincie Oost-Vlaanderen, p.a. dienst Erfgoed, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent of via 

mail naar erfgoed@oost-vlaanderen.be. De datum van de poststempel, de datum van het 

ontvangstbewijs of de datum van de mail geldt als bewijs van de datum van indiening. 

Het dossier moet minstens volgende stukken bevatten:  

1° een motivering van de kandidatuur;  

2° een gedetailleerde omschrijving van de kandidaat: naam, adres, rechtsvorm, activiteiten 

en werking;  

3° naam, voornaam, adres, telefoon, GSM, mailadres en functie van de contactpersoon van 

de kandidaat;  

4° een rekeningnummer; 

5° indien de kandidaat een onderneming of een vereniging zonder winstoogmerk is: de 

gecoördineerde tekst van de statuten, zoals neergelegd in het dossier van de rechtspersoon 

bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel; 

6° alle stukken vermeld in het inschrijvingsformulier 

 

Artikel 5 – Jury  

De ingediende en voorgedragen kandidaturen worden beoordeeld door een jury, waarvan de 

leden worden aangesteld door de deputatie, op voorstel van de dienst Erfgoed.  

Deze jury bestaat uit 5 stemgerechtigde en 2 niet-stemgerechtigde leden, samengesteld als 

volgt:  

1° de gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen bevoegd voor onroerend erfgoed, 

voorzitter van de jury (zonder stemrecht);  

2° de 5 stemgerechtigde leden, externe deskundigen;  

3° een personeelslid van de dienst Erfgoed, secretaris van de jury (zonder stemrecht).  

Deze jury kan slechts beraadslagen en beslissen indien minstens drie van de 

stemgerechtigde leden aanwezig is.  

Het diensthoofd erfgoed van de Provincie kan als waarnemer aanwezig zijn en is, in 

voorkomend geval, plaatsvervangend voorzitter. 

 

Artikel 6 – Beslissingsprocedure  

De jury komt voor het einde van de maand september samen en beoordeelt de kandidaturen 

aan de hand van de volgende criteria:  

1° de bijdrage tot de zorg voor, de ontsluiting en/of de valorisatie van het onroerend erfgoed 

in de provincie Oost-Vlaanderen;  

2° de uitstraling en/of de voorbeeldfunctie van de bijzondere verdienste zoals omschreven in 

artikel 1;  

3° het vernieuwend karakter van de bijzondere verdienste zoals omschreven in artikel 1. 

http://www.oost-vlaanderen.be/erfgoed
http://www.oost-vlaanderen.be/erfgoed


Na de beoordeling van de kandidaturen gaan de stemgerechtigde leden van de jury over tot 

een rangschikking, bij voorkeur in consensus. In geval van staking van stemmen is de stem 

van het oudste stemgerechtigde lid beslissend. 

De jury kan aan de deputatie voorstellen om:  

1° de prijs van 10.000 EUR toe te kennen aan 1 laureaat;  

2° de prijs toe te kennen aan ex-aequo 2 laureaten. In voorkomend geval ontvangt elke 

laureaat de titel en een geldsom van 5.000 EUR;  

3° de prijs niet toe te kennen.  

 

Artikel 7 – Bekrachtiging door de deputatie  

De deputatie neemt kennis van het voorstel van de jury en bekrachtigt dit.  

Over het voorstel van de jury en de beslissing van de deputatie wordt niet gecommuniceerd.  

 

Artikel 8 – Bekendmaking  

Elke deelnemer wordt persoonlijk op de hoogte gebracht van de al dan niet toegekende prijs.  

 

Artikel 9 – Publiekswerking  

De deputatie kan beslissen om in het kader van deze prijs publiekswerking op te zetten rond 

de winnaar en rond andere kandidaten, en dit onder meer op volgende manieren:  

1° door de uitreiking van de prijs tijdens een evenement;  

2° door een specifieke publicatie of tentoonstelling;  

3° op digitale wijze.  

 

Artikel 10 – Aanvaarding van het reglement  

Door deel te nemen aanvaarden de kandidaten dit reglement. Het voorstel van de jury en de 

beslissing van de deputatie zijn definitief en kunnen niet het voorwerp uitmaken van enige 

discussie of juridisch geschil.  

 

Artikel 11 – Betwistingen  

De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit 

reglement.  

 

 



 

Artikel 12 – Inwerkingtreding  

Het Reglement van 14 september 2005 met betrekking tot de prijs van de Provincie Oost-

Vlaanderen voor Cultureel Erfgoed wordt opgeheven met ingang van 1 mei 2020. 
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2020. 

Bij wijze van overgangsmaatregel kunnen de kandidaturen zoals omschreven in artikel 4, 
1ste lid voor de editie 2020 worden ingediend tegen uiterlijk 15 juli 2020. 
 


