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Artikel 1: Voorwerp 
Het stadsbestuur van Hoogstraten doet een oproep voor het realiseren van een kunstwerk in de 
openbare ruimte, een ander groot creatief werk of een kunstige installatie.  
Het stadsbestuur stelt hiervoor een maximumbedrag van € 45 000,00 ter beschikking, waarin alle 
kosten voor uitvoering en materialen begrepen zijn om het kunstwerk te maken en te presenteren. 
Om een kunstenaar te selecteren die de opdracht krijgt om het kunstwerk te ontwerpen en uit te 
voeren, organiseert het bestuur een wedstrijd. 
 
Artikel 2: Locatie en werken ten laste van het bestuur: 
Het kunstwerk wordt geplaatst op het openbaar domein in Hoogstraten. De exacte locatie wordt na 
overleg met de kunstenaar en betrokken partners bepaald. De kunstenaar mag zelf een suggestie 
doen over een mogelijke locatie of mogelijke locaties. 
 
Het kunstwerk hoeft zich niet te beperken tot een beeldhouwwerk noch hoeft het  kunstwerk op 
één locatie geplaatst te worden. Een reeks kunstwerken verspreid over Hoogstraten, reizend 
kunstwerk, installatie komen ook in aanmerking. 
 
De technische dienst van de stad Hoogstraten maakt de locatie(s) gebruiksklaar voor de plaatsing 
van het kunstwerk. Kosten voor de  installatie van het werk, zoals een eventuele sokkel,verlichting 
van het kunstwerk, inplanting in openbaar domein, dienen echter in de totaalprijs van het werk 
begrepen te zijn. 
 
Artikel 3: Samenstelling van de jury en bekendmaking van de wedstrijd 

1. Er wordt een onafhankelijke jury samengesteld bestaande uit de voorzitter en twee leden 
van de Cultuurraad, twee leerkrachten van een academie voor beeldende kunsten, een 
afgevaardigde van de werkgroep Grenzeloos Hoogstraten en een medewerker van de 
cultuurdienst van de stad Hoogstraten. Het individuele stemgedrag van de juryleden is 
vertrouwelijk en zal niet openbaar gemaakt worden. 
 

2. De stad Hoogstraten zal een oproep tot deelname publiceren op haar website, in het 
gemeentelijk informatieblad en de regionale pers en de wedstrijd bekendmaken langs de 
cultuurbeleidscoördinatoren van de provincie Antwerpen en de academies uit de regio.  

Vanaf dat moment is onderhavig reglement beschikbaar bij de dienst Communicatie en de dienst 
Cultuur van de stad Hoogstraten. 
 
Artikel 4: Inzenden van voorstellen 
Aan de deelnemende kunstenaars wordt in eerste instantie gevraagd om een ontwerpidee in te 
dienen en dit uiterlijk op 31 januari 2017. 
 
De inzendingen worden gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149 te 
2320 Hoogstraten of worden voor dezelfde datum afgegeven op het secretariaat, tegen 
ontvangstbewijs. 
 
Elke inzending moet bestaan uit: 

 Een curriculum vitae en referentielijst van de betrokken kunstenaar; 

 Een eerste proefontwerp, namelijk een omschrijving van het idee met een verhelderende 
schets of andere grafische voorstelling en/of een proefstudie. Dit moet een onuitgegeven, 



 

origineel en uniek ontwerp zijn van de kunstenaar. Als thema wordt ‘Grenzeloos’ 
vooropgesteld in het kader van het themajaar 2017 ‘Grenzeloos Hoogstraten’. 

 
 
 
Elke inzending moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

 De voorstellen worden ingediend onder gesloten omslag zonder dat daarop een verwijzing 
naar de identiteit van de afzender of de ontwerper van het betrokken voorstel mag staan; 

 De omslag bevat: 
o het hierboven bedoelde proefontwerp, zonder enige vermelding van de identiteit van 

de ontwerper; 
o een blanco gesloten omslag met daarin de bedoelde referentielijst, het cv en de 

identiteit en de coördinaten van de ontwerper. 
o Een eerste kostenraming die rekening houdt met de extra kosten voor de installatie 

van het kunstwerk op het openbaar domein. 
 
Artikel 5: Selectie door de jury 
Op uiterlijk 15 februari 2017 worden de ingezonden ontwerpen beoordeeld door de jury, die 
maximaal drie voorstellen zal weerhouden. De selectie gebeurt na een bespreking van elk van de 
ontwerpen en een beoordeling van elk van de juryleden afzonderlijk op een schaal van 1 tot 10, 
uitgaande van volgende criteria: 

 de esthetische of immateriële meerwaarde van het project; 

 de sociale inbedding van het project in het Hoogstraatse (culturele) leven;  

 in hoeverre is het kunstwerk als concept innovatief; 

 materiaaltechnische aspecten, zoals veiligheid, duurzaamheid, bestendigheid tegen 
vandalisme, onderhouds- en herstellingsmogelijkheden; 

 de manier waarop het kunstwerk aansluit op de thematiek. 
 
Na de optelling van alle voor het ontwerp gegeven punten, worden de voorstellen die het hoogst 
aantal punten behalen, weerhouden. Pas na deze selectie zal de omslag met de identiteit van de 
ontwerpers geopend worden. 
 
Artikel 6: Definitieve selectie 
Meteen na de jurering op uiterlijk 15 februari 2017 zal de jury aan de drie geselecteerde inzenders 
schriftelijk vragen om hun ontwerp gedetailleerd uit te werken. Deze inzendingen moeten uiterlijk 
op 25 maart 2017 overgemaakt orden aan het college van burgemeester en schepenen per 
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, in een procedure zoals beschreven in artikel 4. 
 
De tweede inzending bevat: 

 Gedetailleerde schetsen, tekeningen en/of andere (grafische) voorstellingen van het 
ontwerp die nodig zijn om een duidelijk beeld te krijgen van het latere kunstwerk.  
De afbeeldingen moeten een duidelijk beeld geven van de afmetingen in relatie tot de 
omgeving. Er worden aanzichten getekend op een schaal van minimaal 1/10. Bovendien 
moet het werk driedimensionaal worden voorgesteld, ofwel door een maquette ofwel door 
ontwerptekeningen of montages vanuit de verschillende gezichtshoeken; 

 Opgave van de kostprijs inclusief BTW en plaatsingskosten, die de kunstenaar vraagt om 
het kunstwerk te maken, te plaatsen en alle rechten over te dragen aan de stad, passend 
binnen het voorziene budget. Eventuele meerkosten voor de presentatie van het 
kunstwerk, zoals bijv. sokkel, verlichting of andere aanpassingen in openbaar domein, 
afgezien van de voorbereidende werken beschreven in artikel 2, dienen inbegrepen te zijn 
in de totaalprijs; De uiteindelijke totaalprijs voor de uitvoering mag maximum een meerprijs 
van 10% bedragen ten opzichte van de oorspronkelijke kostenraming, en mag niet meer 
bedragen dan 45.000 EUR. 

• Het stadsbestuur plant de onthulling van het kunstwerk in het najaar van 2017 of voorjaar 
2018; 



 

• Elk van de drie voor deze ronde geselecteerde ontwerpers ontvangt een vergoeding van € 
500,00 na ontvangst van het gedetailleerde ontwerp, indien dit conform is aan de 
gevraagde gegevens. 

 
Uiterlijk op 10 april 2017 zal de jury samenkomen om de eindlaureaat te selecteren in een 
procedure die gelijk is aan deze van de eerste selectieronde. 
 
Na de beslissing van de jury wordt de uitslag binnen 48 uur telefonisch meegedeeld aan de 
geselecteerde kunstenaar. Een schriftelijke bevestiging volgt via briefwisseling binnen twee weken. 
De kunstenaars die niet geselecteerd werden, ontvangen eveneens binnen twee weken na de 
beslissing een brief met melding van hun niet-selectie. 
 
Artikel 7: Bekendmaking 
Zowel na de eerste als na de tweede selectieronde wordt een openbaar verslag opgemaakt. Dat 
verslag bevat een lijst van de deelnemers, een grafische voorstelling van hun ontwerp en, na de 
eerste selectieronde, een vermelding van de voorstellen die voor de tweede ronde geselecteerd 
werden. De punten worden niet in het openbaar verslag opgenomen, wel in een intern juryverslag.  
 
De deelnemende ontwerpers kunnen enkel informatie inwinnen uit het openbaar verslag en over 
die delen van het intern juryverslag, die betrekking hebben op hun inzending. 
 
Het is niet mogelijk beroep aan te tekenen tegen het oordeel van de jury. Over de beslissing wordt 
nadien geen communicatie gevoerd, ook niet via individuele juryleden. 
 
Artikel 8: Eigendomsrecht 
Alle inzenders, zowel deze van de eerste als van de tweede ronde, aanvaarden dat het door hen 
ingezonden materiaal ter beschikking blijft van het stadsbestuur tot zes maanden na de inhuldiging 
van het kunstwerk. De deelnemers aan de wedstrijd zien tijdens die periode af van alle 
auteursrechten voor wat betreft een eventuele publicatie of een tentoonstelling van het door hen 
ingezonden materiaal. 
 
De kunstenaar die het kunstwerk uitvoert, verleent het stadsbestuur voor eeuwig het 
onvoorwaardelijke recht om afbeeldingen of beschrijvingen van het kunstwerk te publiceren. 
 
Artikel 9: Intrekking 
Als de inzendingen totaal niet voldoen aan de verwachtingen van de jury, kan deze beslissen de 
wedstrijd na de tweede fase te beëindigen zonder aanduiding van een laureaat.  
Indien er in de eerste ronde te weinig kwaliteitsvolle ontwerpen ingediend worden, kan de jury, 
voor het openen van de omslagen met de identiteit van de ontwerpers, beslissen om de 
inschrijvingstermijn te verlengen en/of een nieuwe kandidatuurstelling uit te schrijven. In dit geval 
blijven de ingediende voorstellen geldig. 
 
Artikel 10: Uitvoering en plaatsing van het kunstwerk 
De kunstenaar zorgt, zonder rechtstreekse tussenkomst van het stadsbestuur of haar 
afgevaardigden, voor een vakkundige en kwalitatief hoogstaande uitvoering van het kunstwerk. De 
kunstenaar zal ook, met het oog op de uitvoering van eventuele fundamenten, toevoer van water 
en elektriciteit door stadsbestuur, binnen twee maanden na de toewijzing contact opnemen met de 
technische diensten van de stad voor overleg. De kunstenaar levert een precies uitvoerings- en 
situeringsplan af aan de betrokken diensten. De kunstenaar volgt de voorbereidende 
werkzaamheden nauwgezet op, tot aan de definitieve plaatsing en oplevering van het werk. 
 
Artikel 11: Oplevering 
De kunstenaar zorgt in overleg met de uitvoerders en de technische dienst van het stadsbestuur 
voor tijdige en correcte plaatsing van het kunstwerk. De kunstenaar stuurt en begeleidt de 
werkzaamheden en zorgt dat de plaatsing gebeurt volgens de regels van de kunst. De bevoegde 
afgevaardigde van het stadsbestuur deelt meteen na de oplevering mondeling een goedkeuring of 



 

afwijzing of opmerkingen mee aan de kunstenaar. In beide gevallen wordt hierover binnen vijf 
dagen een aangetekend schrijven gericht aan de kunstenaar.  
 
Artikel 12: Financiële afhandeling 
Binnen een maand na het wederzijds akkoord tussen het stadsbestuur en de kunstenaar kan de 
kunstenaar een factuur aan de stad richten om een voorschot van € 5 000,00 op te vragen.  De 
kunstenaar kan het saldo van de kostprijs vervolgens in drie schijven factureren:  

 50% ten vroegste 4 maanden na het akkoord en met toevoeging van een kort verslag 
waaruit de goede voortgang van de werkzaamheden blijkt;  

 30% bij voorlopige oplevering; 

 het resterende saldo kan opgevraagd worden vanaf de 5de werkdag na de datum   van de 
aangetekende zending met goedkeuring door de bevoegde afgevaardigde (zie artikel 11) 
en binnen 20 werkdagen na diezelfde aangetekende zending. 

 
De totale factuur mag slechts een meerprijs van 10% bedragen ten opzichte van de afgesproken 
kostenraming, en mag het totale bedrag van 45.000 EUR niet overschrijden. 
 
Artikel 13: Aanvaarden van dit reglement 
Door hun deelname aan de wedstrijd gaan de kunstenaars akkoord met dit reglement en stellen ze 
zich borg voor concrete realisatie van het kunstwerk binnen de voorziene periode. 
 
Artikel 14: Betwisting 
In geval van betwisting zal in eerste instantie en in samenspraak tussen de kunstenaar en een 
commissie van vakmensen, voor de helft aangeduid door de stad en voor de helft door de 
kunstenaar, worden getracht een oplossing uit te werken waarin beide partijen zich kunnen vinden. 
Als dit niet lukt, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het 
arrondissement Turnhout bevoegd om over de zaak te oordelen. 
Voor bijkomende inlichtingen kan men terecht bij de cultuurdienst, Brent Blockx of Daan Aerts, 
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel: 03 340 19 57 of e-mail: cultuur@hoogstraten.be 
 
 


