
 
 

Gemeentelijke cultuurprijs “Maurits Wynants” Tervuren 
 
Reglement : 
 
Artikel 1 : door het Gemeentebestuur van Tervuren wordt een 3-jaarlijkse prijs voor cultuur 
ingericht.  Met deze cultuurprijs worden personen, organisaties of instellingen gelauwerd die 
voor de gemeente Tervuren bijzondere verdiensten hebben op artistiek, cultureel of 
wetenschappelijk vlak.  
 
Artikel 2 : de prijs zal de naam “Maurits Wynants” dragen. 
 
Artikel 3 : deze prijs voor personen, organisaties of instellingen met bovenlokale verdienste 
wordt bepaald door een jury die onpartijdig is samengesteld en blijk geeft van algemeen 
erkende culturele autoriteit. 
 
§1. elke inwoner van Tervuren of vereniging of instelling met hoofdzetel te Tervuren kan een 
kandidaat (natuurlijke persoon, organisatie of instelling) voordragen. Het bestuur van de CRT 
en de gemeentelijke cultuurdienst zal zes maanden voor de uitreiking een oproep richten via 
een aankondiging die verplicht zal verschijnen in het gemeentelijk informatieblad en 
facultatief in de regionale kranten. 
 
§2. bij ontstentenis van voorstellen is de CRT gemachtigd om zelf een voorstel te formuleren. 
 
§3. elke voordracht moet uitvoerig met redenen omkleed zijn en eventuele documenten ter 
staving omvatten. De voordrachten moeten onder gesloten enveloppe gericht worden aan 
de voorzitter van de jury, uiterlijk 2 maanden voor de huldiging. 
 
Artikel 4 : worden uitgesloten van voordracht: leden van de jury, politieke mandatarissen, 
vroegere laureaten van de prijs, bestuursleden van de CRT, aangestelden van de 
gemeentelijke culturele instellingen omwille van de activiteiten die zij organiseren binnen 
hun functie. 
 
De kandidaten dienen het Nederlandstalig karakter van de gemeente Tervuren te 
respecteren. 
 
Artikel 5 : de jury die moet instaan voor de toekenning van de prijs aan een persoon, 
organisatie of instelling met bovenlokale verdienste, bestaat uit zeven leden : 
 
§1. de voorzitter, verbonden aan een gezaghebbende culturele of wetenschappelijke 
instelling of uitgever van een gezaghebbende culturele publicatie,  
 
§2. de CRT-voorzitter en een afgevaardigde van de CRT, aangeduid door dit bestuur, 
 
§3. vier onafhankelijke deskundigen 



 
Bij de vier onafhankelijke deskundigen zijn minstens twee verschillende kunst - en of 
wetenschapsdisciplines vertegenwoordigd. Minimaal twee van de vier deskundigen zijn 
woonachtig in Tervuren.  
 
Het voorstel tot samenstelling van de jury wordt toevertrouwd aan het bestuur van de CRT 
en bekrachtigd door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
De juryleden ontvangen een zitpenning waarvan het bedrag wordt bepaald door het CBS. 
 
Artikel 6 : de jury stelt op basis van de ingezonden kandidaturen een short list op van 
maximum drie kandidaat-laureaten. In een openbare zitting kunnen de indieners van deze 
kandidaturen worden gevraagd ze mondeling te komen toelichten. Daarna trekt de jury zich 
terug om in geheime beraadslaging een eerste, een tweede en een derde laureaat aan te 
duiden. 
De jury beslist bij meerderheid van stemmen. De juryvoorzitter is niet stemgerechtigd, tenzij 
bij staking van stemmen. In dat geval krijgt de voorzitter stemrecht en is zijn stem 
doorslaggevend. 
 
Minstens vijf van de juryleden dienen aanwezig te zijn bij de beraadslaging 
De jury duidt in alle onafhankelijkheid de laureaat aan en is verplicht zijn keuze te motiveren. 
Zij zal er in de mate van het mogelijke over waken dat er in de loop der jaren een 
evenwichtige verdeling van de toekenning van de cultuurprijs tot stand komt over de 
verschillende kunstdisciplines. Voor alle andere niet vermelde aspecten stelt de jury 
autonoom zijn eigen werkingsreglement op. 
 
Artikel 7 : als inrichter stelt het gemeentebestuur een kunstwerk ter beschikking dat als 
wisseltrofee wordt gebruikt ter huldiging van de laureaat. Dit kunstwerk blijft eigendom van 
de gemeente Tervuren en wordt tentoon gesteld in het gemeentelijk openbaar of privaat 
domein. Bij iedere uitreiking wordt de naam van de laureaat toegevoegd aan en/of 
gegraveerd in dit kunstwerk. De laureaat krijgt eveneens een oorkonde of replica van het 
origineel kunstwerk en een persoonlijke prijs. Deze prijs wordt vastgelegd door het CBS. 
 
Artikel 8 : de prijs zal uitgereikt worden tijdens een feestelijk cultuurmoment, een openbare 
plechtigheid of tijdens een academische zitting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeenteraadsbeslissing 26 augustus 2010 houdende goedkeuring van de gemeentelijke 
cultuurprijs Maurits Wynants 


