
         
 
 

WEDSTRIJD KUNSTWERKEN HUWELIJKEN en 
JUBILARISSEN 2022 
 
Opdrachtomschrijving 
 
Artikel 1  
Het gemeentebestuur van Willebroek schrijft een wedstrijd uit tot het maken van een  
kunstwerk op papier op 150 exemplaren, Dit kunstwerk wordt door het gemeentebestuur  
geschonken worden aan koppels die in Willebroek wonen en 60, 65 of 70 jaar gehuwd 
zijn. 
 
 
Artikel 2 
Het behelst een éénmalige opdracht voor de aanmaak van een kunstwerk op papier 
waarbij volgende disciplines zijn toegelaten: Ets -  Droge naald - Kopergravure - 
Houtsnede - Linosnede -Steendruk - Offset - Zeefdruk - CGD (Computer 
Generated Design)  
 
Artikel 3 
Een kunstenaar kan meerdere ontwerpen indienen. 
• Het ontwerp moet  verwijzen naar de thematiek van het huwelijk; 
• In het kunstwerk moet op een creatieve en originele manier een link of verwijzing 

naar Willebroek verwerkt worden   
• Het kunstwerk moet een origineel ontwerp zijn,  specifiek gemaakt voor deze 

opdracht.  
• De afmetingen van het kunstwerk (! = afmetingen papier) bedragen maximaal 40 cm 

x 50 cm en minimaal 30 x 40 cm; 
 

Artikel 4 
• Het werk moet reproduceerbaar zijn op 150 exemplaren en een snelle en 

probleemloze levering moet worden gegarandeerd. 
• De kunstenaar staat zelf in voor de reproductie van het kunstwerk 
• Alle exemplaren moeten genummerd en gesigneerd zijn. 
 
Artikel 5 
De prijs voor het kunstwerk bedraagt 6000 euro (incl. BTW) per opdracht; 
In dit bedrag zijn inbegrepen : 
• kosten van materiaal van het kunstwerk; 
• kosten van verwerking van deze materialen; 
• voorbereidende werkzaamheden; 
• transport en levering van het kunstwerk; 
• alle nodige tekeningen en ontwerpen die nodig zijn voor de realisatie van het 

kunstwerk; 
• erelonen, auteursrechten en verzekeringen; 
• reproductie van het werk op 150 exemplaren 

 
Artikel 6 
De werken moeten geleverd kunnen worden vanaf 21 MAART 2022. 
 
 
Deelnemingsvoorwaarden 
 
Artikel 7 
Alle meerderjarige kunstenaars kunnen aan deze wedstrijd deelnemen, mits ze voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 



a) werkzaam zijn in de Europese Unie; 
b) geen deel uitmaken van de jury die over de ontwerpen zal oordelen. 

 
 
 
Procedure 
 
Artikel 8 
Ontwerpen worden binnen geleverd op de gemeentelijke cultuurdienst, Pastorijstraat 1 te 
2830 Willebroek ten laatste op  21 FEBRUARI 2022. 
Te laat ingediende ontwerpen worden niet in aanmerking genomen voor beoordeling door 
de jury.  
Voor de per post ingediende dossiers geldt de postdatum als datum van indiening. 
 
Artikel 9 
De selectie gebeurt, op basis van een volledig dossier dat volgende elementen moet 
bevatten: 
• een duidelijke toelichting over het ontwerp 
• cv van de kunstenaar; 
• Indien het werk slechts een ontwerp is moet duidelijk vermeld worden op welk 

formaat, op welk papier en met welke techniek het uiteindelijke kunstwerk zal worden 
uitgevoerd; 

 
Artikel 10 
De jury bestaat uit de leden van de Adviesraad De Kunsten eventueel uitgebreid met 
deskundigen. 
De jury neemt een beslissing voor 1 MAART 2022  en deelt de gemotiveerde beslissing 
mee aan het College van Burgemeester en schepenen. 
De jury laat zich leiden door volgende beoordelingscriteria: 

1.Kwaliteit & volledigheid van het dossier 
2.Kwaliteit van het ontwerp op esthetisch vlak 
Volgende elementen worden onderzocht 

• Welke esthetische meerwaarde heeft het ontwerp? 
• In welke mate is de relatie met het huwelijk zoals  geformuleerd in de 

opdracht terug te vinden in het ontwerp? 
3. Vernieuwing en originaliteit 
Volgende elementen worden onderzocht 

• Op welke wijze vertolkt het ontwerp een vernieuwend idee? 
• Welke originaliteit is terug te vinden in het ontwerp? 

  
Als de jury en/of de initiatiefnemer van oordeel zijn dat geen enkel ontwerp geschikt is, 
kan de initiatiefnemer ook beslissen om de opdracht opnieuw uit te schrijven.   
Het College van burgemeester en schepenen spreekt zich, na advies van de jury,  uit 
over de laureaat.   
 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 11 
De jury is geen verantwoording verschuldigd over haar beslissing.  
Tegen de beslissing van de jury en de initiatiefnemer bestaat geen verhaal. 
 
Artikel 12 
Enkel het definitief gekozen ontwerp wordt voor uitvoering aanvaard.  
Er zijn geen bijkomende prijzen of vergoedingen. 
 
Artikel 13 
Het gekozen ontwerp blijft na de wedstrijd eigendom van de initiatiefnemer.  
De niet geselecteerde ontwerpen en maquettes blijven eigendom van de kunstenaar, die 
op eigen kosten zorgt voor het transport heen en terug. 
 
Artikel 14 



Bij het toekennen van de opdracht zal er een timing vastgelegd worden tussen de 
initiatiefnemer en de kunstenaar waarbinnen de kunstwerken moeten geleverd worden.   
Bij de levering van de werken wordt door de kunstenaar ook een épreuve d’artiste 
meegeleverd. 
 
 
 
Artikel 15 
Betalingsvoorwaarden zijn bepaald als volgt: het voorziene bedrag wordt uitbetaald na 
oplevering van de kunstwerken. 
 
Artikel 16 
Alle deelnemers worden schriftelijk over het resultaat van de wedstrijd op de hoogte 
gebracht. 
 
Artikel 17 
Door een ontwerp in te sturen gaat de deelnemer akkoord met dit reglement. 
 
 
 
 
Contact 
Voor meer informatie kan u terecht bij de gemeentelijke cultuurdienst  - p.a.  
Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek  -  tel   03/ 866 92 02  -  cultuur@willebroek.be   
(Openingsuren : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9 -12u30 en van 13u30 -
16u00, vrijdag van 9 – 12u) 

mailto:cultuur@willebroek.be
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