Reglement Vlaamse Monumentenprijs 2014

I. Algemeen kader
Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 houdende de organisatie
van de Vlaamse Monumentenprijs kent de Vlaamse Regering jaarlijks de Vlaamse
Monumentenprijs toe aan een privé-persoon of een privé- of openbare instelling voor een
verwezenlijking met belangrijke verdiensten op het vlak van monumentenzorg,
landschapszorg of archeologie. Zowel beschermd als niet-beschermd waardevol onroerend
erfgoed komt hiervoor in aanmerking.
De Vlaamse Monumentenprijs wordt toegekend op basis van het uitzonderlijk belang, de
verdienste, de hefboomfunctie of het vernieuwend karakter van deze verwezenlijking, die een
bijzondere erkenning vanwege de Vlaamse overheid verdient. Dit kan zich onder meer
situeren op volgende terreinen:






goed beheer van het onroerend erfgoed (door onderhoud, restauratie, consolidatie en
herstel);
een evenwichtig en multifunctioneel gebruik, aandacht voor een duurzame,
territoriale ontwikkeling;
een hedendaagse omgang met het onroerend erfgoed, bijvoorbeeld door een gepaste
nieuwe bestemming, het gebruik van nieuwe technieken, de interactie met een nieuw
ontwerp;
brede ontsluiting van het onroerend erfgoed en speciale aandacht voor sensibilisering
en educatie;
interactie van het onroerend erfgoed met andere beleidsdomeinen zoals cultuur,
ruimtelijke ordening, leefmilieu en toerisme.
II. Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Monumentenprijs worden een aantal criteria
en voorwaarden omschreven voor kandidaten en kandidaat-realisaties:
1) kandidaten kunnen privé-personen, privé-instellingen of openbare instellingen zijn;
2) kandidaat-realisaties kunnen betrekking hebben op projecten of realisaties toegepast
op bouwkundige, landschappelijke en archeologische objecten of sites;
3) zowel beschermd als niet-beschermd waardevol onroerend erfgoed komt in
aanmerking;
4) voor niet-beschermd waardevol onroerend erfgoed moeten de erfgoedwaarden
omschreven worden door de indiener;
5) het onroerend goed moet in Vlaanderen gelegen zijn;
6) kandidaat-realisaties zijn niet langer dan vijf jaar geleden voltooid;
7) kandidaat-realisaties zijn op ieder ogenblik in orde met alle vigerende wet-, decreeten regelgevingen en beschikken over de nodige vergunningen;
8) verwezenlijkingen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van door haar nominatim
gesubsidieerde instellingen worden uitgesloten;
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9) kandidaturen kunnen ingediend worden door de eigenaar of de houder van de
zakelijke rechten, maar ook door een omwonende, een erfgoedvereniging, een
buurtcomité, en dergelijke meer;
10) de laureaten en winnaar van de Vlaamse Monumentenprijs nemen deel aan de Open
Monumentendag op 14 september 2014. De indieners van de kandidaat-realisaties
garanderen hiervoor het akkoord van de eigenaar of in voorkomend geval van de
houder van zakelijke rechten.
III. Afspraken, procedure, verloop
A) Oproep
1) Onroerend Erfgoed, het agentschap van de Vlaamse overheid, maakt de opening van
de kandidaturen voor de Vlaamse Monumentenprijs bekend door een oproep te
publiceren in enkele gespecialiseerde nieuwsbrieven, in gemeentebladen en op
diverse aanverwante websites.
B) Indiening kandidatuur
2) Kandidaturen kunnen ingestuurd of voorgedragen worden tot en met 3 maart
2014.
3) De kandidaatstelling gebeurt door middel van het invullen van een kandidatenfiche en
het verstrekken van minstens 8 en maximum 20 representatieve foto’s van de huidige
toestand als aparte bijlagen. Bij recente realisaties hebben de foto’s betrekking op de
ingrepen voor en na. Het beeldmateriaal wordt digitaal aangeleverd, in voldoende
hoge resolutie (op DVD of digitaal verstuurd).
4) De kandidatuur kan zowel per post als per e-mail worden verstuurd. Voor de
kandidaturen die per post worden verstuurd, geldt de postdatum.
Adres:
Onroerend Erfgoed
Vlaamse Monumentenprijs
t.a.v. Evelien Oomen
Koning Albert II-laan 19 bus 5
1210 Brussel
Email:
vlaamsemonumentenprijs@onroerenderfgoed.be
5) Alleen volledige kandidaturen, ingediend binnen de gestelde termijn, zijn
ontvankelijk.
6) Kandidaatstelling betekent ook bereid is tot deelname aan Open Monumentendag.
C) Jurering
7) Het agentschap Onroerend Erfgoed toetst alle ontvankelijke kandidaturen aan de in II
vermelde toelatingsvoorwaarden.
8) Het agentschap Onroerend Erfgoed preselecteert maximum 10 kandidaturen per
provincie op basis van de in I vermelde selectiecriteria.
9) De resultaten van de preselectie worden samen met een lijst van alle ontvankelijke
kandidaturen, overgemaakt aan de KCML (Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen), uiterlijk één maand voor de jurering.
10) De leden van de KCML zijn gemachtigd om andere kandidaturen te evoceren, uiterlijk
twee weken voor de jurering.
11) De jurering door de KCML vindt plaats in de maand mei.
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D) Beslissing
12) De Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed duidt, op gemotiveerd advies
van de KCML, vijf laureaten aan, één voor elke Vlaamse provincie. De laureaten
ontvangen elk prijzengeld ter waarde van 2.500 euro.
13) De Vlaamse minister bevoegd voor het onroerend erfgoed duidt op gemotiveerd
advies van de KCML, een winnaar aan onder de laureaten. De winnaar van de
Vlaamse Monumentenprijs ontvangt daarbovenop nog 12.500 euro prijzengeld.
E) Bekendmaking
14) De laureaten van de Vlaamse Monumentenprijs worden na de beslissing van de
minister in de maand juli persoonlijk op de hoogte gebracht door het agentschap
Onroerend Erfgoed. Daarna worden deze bekendgemaakt door een persbericht, door
publicatie op de website www.onroerenderfgoed.be en via de sociale media van het
agentschap Onroerend Erfgoed.
15) De winnaar van de Vlaamse Monumentenprijs wordt bekendgemaakt op een
persconferentie in de maand september.
F) Uitbetaling
16) De uitbetaling van het prijzengeld geschiedt uiterlijk 3 maanden na bekendmaking
van de winnaar van de Vlaamse Monumentenprijs.
17) De prijs kan enkel uitbetaald worden aan privé-personen, privé-instellingen of
openbare instellingen die verantwoordelijk zijn voor het initiatief.
IV. Bijzondere bepalingen
1) De genomen beslissingen en resultaten kunnen, noch in de vorm van briefwisseling,
e-mails noch op enige andere wijze, ter discussie gesteld worden.
2) Kandidaatstelling voor de Vlaamse Monumentenprijs verleent geen rechten.
3) Kandidaatstelling voor de Vlaamse Monumentenprijs kan in geen enkel geval recht op
schadevergoeding doen ontstaan.
4) Alle gegevens, verstrekt door de deelnemers in het kader van de Vlaamse
Monumentenprijs, zullen uitsluitend gebruikt worden en dienstig zijn voor de
organisatie van deze prijs.
5) Door hun inschrijving aanvaarden kandidaten dit reglement.
6) Alle ingediende stukken blijven eigendom van de Vlaamse Overheid.
7) De foto’s dienen rechtenvrij te zijn of publiceerbaar met bronvermelding.
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