
REGLEMENT VAN DE PROVINCIALE 
PRIJS VOOR ARCHITECTUUR EN 
VORMGEVING

Art. 1 Jaarlijks wordt een provinciale prijs voor 
architectuur en vormgeving uitgereikt.
Elk jaar komt slechts één discipline aan bod: het 
even jaar architectuur, het oneven jaar vormge-
ving.
Art. 2 De prijs bedraagt 5.000 euro en is niet 
deelbaar. De deputatie behoudt zich het recht 
voor de prijs niet toe te kennen indien geen enkel 
dossier aan de kwaliteitseisen voldoet. Zij kan bij 
niet-bekroning wel op voorstel van de jury één of 
meerdere eervolle vermeldingen toekennen die 
samen maximaal de helft van de prijs bedragen.
Art. 3 De provinciale prijs voor de discipline 
architectuur wordt toegekend aan een architect(e) 
voor een project gerealiseerd op het grondgebied 
van de provincie Vlaams-Brabant. Nationaliteit of 
domicilie van de architect(e) is van geen belang. 
De deelnemende architect(e) dient ingeschreven 
te zijn op de tabellen van de architecten of op de 
lijsten van architectenstagiairs van de Orde van 
Architecten van België, of dient van de raad van 
de Orde een machtiging te hebben ontvangen 
voor zijn/haar activiteiten in Vlaams-Brabant.
De provinciale prijs voor de discipline vormgeving 
wordt toegekend aan personen die in Vlaams-
Brabant geboren zijn of er op datum van hun kan-
didaatstelling minstens 1 jaar gehuisvest zijn. Een 
kopie van de identiteitskaart geldt als bewijs.
Art. 4 Een laurea(a)t(e) van de provinciale prijs 
voor architectuur en vormgeving die minstens tien 
jaar geleden bekroond werd, komt opnieuw in 
aanmerking voor de prijs.
Art. 5 De ingezonden werken zullen worden 
beoordeeld door een jury, onder voorzitter-
schap van een lid van de deputatie, zonder 
stemrecht. De jury zal bestaan uit minstens 5 
stemgerechtigde deskundigen, aangesteld door 
de bestendige deputatie. De secretaris is een niet-
stemgerechtigde provincieambtenaar. De juryleden 
zijn van deelneming uitgesloten. De Orde van 
Architecten kan een waarnemer afvaardigen, 
zonder stemrecht.
Art. 6 De ingezonden werken kunnen worden 
opgenomen in een (groeps)tentoonstelling en/of 
een publicatie. De werken worden geselecteerd 
door de jury.
Art. 7 Door deel te nemen verlenen de 
deelne(e)m(st)ers kosteloos het recht aan de 
provincie om afbeeldingen en plannen van het te 
beoordelen werk te reproduceren, te verspreiden 
en publiek tentoon te stellen door middel van 
folders, affiches, catalogi en tentoonstellingen in 
verband met deze prijs.
Art. 8 De deputatie bepaalt jaarlijks de bijzon-
dere voorwaarden en is belast met de uitvoering 
van dit reglement.
Art. 9 Dit reglement vervangt het reglement 
van 16 juni 1998 betreffende de provinciale prijs 
voor toegepaste kunst en treedt in werking op 1 
januari 2002.
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BIJZONDERE VOORWAARDEN 

I In 2008 wordt de prijs uitgeloofd voor openbare, publieksgerichte 
en bedrijfsgebouwen. Hiervoor komen in aanmerking: gebouwen met 
een duidelijke openbare functie die in opdracht van of met steun van de 
overheid tot stand zijn gekomen (schoolgebouwen, bibliotheken, sport-
centra, culturele centra, postkantoren, administratieve gebouwen...), 
gebouwen van een privé-opdrachtgever met een publieksgerichte func-
tie als hoofdfunctie (bioscoopcomplexen, winkelcentra, horeca...) en 
bedrijfsgebouwen.
I Alleen gerealiseerde projecten (zowel nieuwbouw als renovatie) komen 
in aanmerking voor de prijs.
I De projecten dienen opgeleverd te zijn tussen 15 oktober 2004 en 16 
juni 2008.
I De deelnemingsdossiers dienen in het Nederlands te zijn opgesteld en 
moeten bevatten:
- het inschrijvingsformulier
- een inplantingsplan, een plan per verdieping en een plan per gevel, 
  gereduceerd tot A3
- één of meerdere doorsneden, gereduceerd tot A3 
- een toelichting bij het project (max. 1  A4-pagina)
- een kopie van de goedgekeurde bouwvergunning
- een bewijs dat de opdrachtgever akkoord gaat met deelname en 
  eventuele publicatie of tentoonstelling.
- fotomateriaal (in 6 exemplaren): min. 5 geprinte afbeeldingen in kleur   
  die een goed beeld geven van het project (geen digitale dragers).
I De selectie van de projecten zal gebeuren in twee fases:
- de eerste beoordeling gebeurt op basis van de deelnemingsdossiers
- de jury beslist welke projecten er worden geselecteerd voor de tweede fase. 
Hiervoor kunnen bijkomende documenten, foto’s, maquettes worden 
opgevraagd of kan een bezoek ter plaatse worden georganiseerd.
I Bij de beoordeling van de projecten worden onder meer volgende 
criteria in acht genomen:
- functionaliteit en toegankelijkheid
- nieuwe vormen van publieksbenadering en nieuwe werkvormen
- vormgeving en ruimtelijke kwaliteiten
- stedenbouwkundige context
- ecologische context
I Rond de projecten die geselecteerd worden voor de tweede fase kan 
een tentoonstelling en/of publicatie worden georganiseerd. Hiertoe kan 
de provincie een opdracht geven aan een fotograaf om de geselecteerde 
projecten te fotograferen.
I De deelnemingsdossiers moeten ten laatste op 16 juni 2008 voor 
16 uur afgegeven worden aan de balie van het provinciehuis of toege-
stuurd worden aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, dienst 
cultuur, Provincieplein 1, 3010 Leuven (poststempel geldt als bewijs). 
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Wat gebeurt er met uw 
aanvraag?
Een eerste selectie gebeurt op 
basis van de dossiers. Een vakjury 
beslist welke projecten er gese-
lecteerd worden voor de tweede 
fase. Hiervoor kunnen eventueel 
bijkomende documenten, foto’s, 
maquettes... opgevraagd worden 
of kan een bezoek ter plaatse 
worden georganiseerd. Volgende 
criteria worden in acht genomen 
bij de beoordeling: 
I functionaliteit en toegankelijkheid,
I nieuwe vormen van publieksbena-
  dering en nieuwe werkvormen,
I vormgeving en ruimtelijke 
   kwaliteiten,
I stedenbouwkundige context, 
I ecologische context.

De deputatie van de provincie 
Vlaams-Brabant beslist op basis 
van het advies van de jury. Hierna 
ontvangt u zo snel mogelijk een 
bericht.

Wat zit er in de 
prijzenpot?
Het provinciebestuur beloont het 
winnende project met 5.000 euro 
en een feestelijke prijsuitreiking. De 
projecten die geselecteerd worden 
voor de tweede fase kunnen het 
voorwerp uitmaken van een ten-
toonstelling en/of publicatie.

Welke projecten komen 
in aanmerking?
In 2008 wordt de prijs uitgeloofd voor 
openbare, publieksgerichte en bedrijfs-
gebouwen. Hiervoor komen in aan-
merking: gebouwen met een duide-
lijke openbare functie die in opdracht 
van of met steun van de overheid 
tot stand zijn gekomen (schoolgebou-
wen, bibliotheken, sportcentra, cul-
turele centra, postkantoren, admini-
stratieve gebouwen...), gebouwen van 
een privé-opdrachtgever met een pu-
blieksgerichte functie als hoofdfunc-
tie (bioscoopcomplexen, winkelcentra, 
horeca...) en bedrijfsgebouwen.
Voor de prijs komen alleen gereali-
seerde projecten (zowel nieuwbouw 
als renovatie) in aanmerking. De pro-
jecten dienen opgeleverd te zijn tussen 
15 oktober 2004 en 16 juni 2008.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Uiterlijk op 16 juni 2008 terug te sturen naar:
Provincie Vlaams-Brabant, dienst cultuur, t.a.v. Pia Brys, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven

Prijswinnaars van de afgelopen jaren

2002  | woningbouw: 51N4E Space Producers 
met het project ´Masterplan Vierkantshoeve te 
Outgaarden.́ 

2004  |  openbare en publieksgerichte 
gebouwen: RITO-architecten met de open-
bare bibliotheek en het archief ‘Tweebronnen’ 
in Leuven.

2006  |  woningbouw: BOB361 architecten 
voor het 17 sociale woningen in de Heideberg-
straat in Kessel-Lo.

      Prov inc ia le  p r i j s  2008    architectuurWe zijn er ons niet steeds van bewust, 
maar architectuur doet elke dag 
opnieuw een beroep op al onze zin-
tuigen. Torens aan de horizon, een 
straatbeeld, een dorpsplein, een wijk, 
een winkelstraat... Architectuur bepaalt 
letterlijk hoe wij naar het leven kijken. 
Oordeelkundige architectuur verschaft 
ons dan ook heel wat meer dan vrij-
blijvend esthetisch genoegen. Ze kan 
ruimte creëren waar het krap is, knus-
heid in de koele uitgestrektheid, licht 
waar het donker is, rust waar lawaai 
heerst... Ze kan leven brengen in uit-
gebluste buurten, een gezonde beuk 
geven in ongeïnspireerde uniformiteit, 
een verbazend perspectief opleveren 
waar berustende gewenning heerst. 

Hoe kunt u zich kandidaat 
stellen?
U neemt het reglement en de bijzondere voor-
waarden (zie verder in deze brochure) grondig 
door. Indien u in aanmerking komt voor deel-
name, dient u samen met het inschrijvingsfor-
mulier uw dossier in. 

U stuurt uw inzending uiterlijk op 16 juni 2008 
naar de provincie Vlaams-Brabant (de postda-
tum geldt als bewijs) of u geeft uw dossier af 
aan de balie van het provinciehuis ten laatste 
op 16 juni 2008 om 16 uur.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met de dienst cultuur 
van de provincie Vlaams-Brabant:

Pia Brys
stafmedewerkster kunsten
pia.brys@vlaamsbrabant.be
tel. 016-26 74 05
Tom Troch
gedeputeerde voor cultuur
tom.troch@vlaamsbrabant.be
tel. 016-26 70 50

Provincie Vlaams-Brabant
dienst cultuur
Provincieplein 1
3010 Leuven
www.vlaamsbrabant.be/cultuur
cultuur@vlaamsbrabant.be

Indien(st)er van het project (architect(e))

___________________________________________________________
naam 

______________________________________________________  ____
straat                         nr

________________    _________________________________________
postcode   gemeente

____________________________  ______________________________
telefoon            fax

___________________________________________________________
e-mail

___________________________________________________________
functie

___________________________________________________________
rekeningnummer

___________________________________________________________
Ingeschreven op de tabellen van de Orde van

___________________________________________________________
Medewerk(st)ers

Gegevens van het project

__________________________________________________     ______
Straat                                                                                           Nr.

_____________    ____________________________________________
Postcode                Gemeente

Datum van oplevering ____________    nieuwbouw    renovatie

Bouwheer

___________________________________________________________
Naam                                                          

Straat ____________________________________________ Nr. _______

_____________    ____________________________________________
Postcode                Gemeente

__________________________    _______________________________
Telefoon                                         Fax

___________________________________________________________
E-mail

______________
Datum

De ondergetekende verklaart kennisgenomen te hebben van het reglement en de 
bijzondere voorwaarden voor deelname en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.


