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Wedstrijdreglement 

geïntegreerd kunstwerk 

Integratie kunstwerk in de nieuwbouw 

Contextbegeleiding en administratieve diensten 

Initiatiefnemer: Vereniging Ons Tehuis voor Zuid- West- Vlaanderen, Poperingseweg 30, 8900 

Ieper. 

Vertegenwoordigd door: Mevr. Marieke Cloet, voorzitter en de heer Bruno De Backer, 

secretaris 

Opdrachtomschrijving: 

Art 1: Deze wedstrijd heeft als grondslag het decreet van 23 december 1986, houdende de 

integratie van kunstwerken in gebouwen van de door de overheid gesubsidieerde 

inrichtingen 

Art. 2: door de initiatiefnemer wordt een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerp én de 

realisatie van één (of meer) geïntegreerd(e) kunstwerk(en) in de te realiseren nieuwbouw 

van de Vereniging Ons Tehuis. Met geïntegreerd wordt bedoeld: een kunstwerk 

geïncorporeerd in het gebouw (aan de binnen- of buitenzijde), de infrastructuur zodat het als 

onroerend of onroerend door bestemming kan worden beschouwd. Als kunstwerk wordt 

beschouwd elke vorm van scheppend werk, uitgevoerd door één of meerdere levende 

kunstenaars en blijvend van karakter. 

Art. 3: de plaats van uitvoering is de nieuwbouw op de site van de Vereniging Ons Tehuis, 

Poperingseweg 30, 8900 Ieper. 

Art 4: opstelling van het kunstwerk volgens voorstel van de kunstenaar. Er zijn bepaalde zones 

die de voorkeur van de opdrachtgever genieten: 

- De centrale inkomhal 

- De publiek toegankelijke zones, i.c. spreekruimtes en vergaderzalen.  

- buitenzijde 

Het werk dient in overeenstemming te zijn met de missie en visie van de Vereniging Ons 

Tehuis.  

De wedstrijd wordt vanaf juni 2014 gepubliceerd op de website van het Instituut voor 

Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst (http://www.bamart.be) en op de eigen website 

van de Vereniging Ons Tehuis (www.votjeugdhulp.be) en op de facebookpagina 

(www.facebook.com/votjeugdhulp). 

Art. 5: Kandidaten moeten de roeping van kunstenaar hebben en actief zijn in de 

kunstwereld. De jury kan hier eventueel een gemotiveerde afwijking op verlenen op basis van 

de ingediende kandidaturen. De kandidaten moeten over een handelsregister- of BTW-

nummer beschikken. De kunstenaar mag geen deel uitmaken van de jury die over de 

ontwerpen zal oordelen. 

http://www.bamart.be/
http://www.votjeugdhulp.be/
http://www.facebook.com/votjeugdhulp
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Art. 6: Deze kostprijs van het werk dient ook de BTW, vervoer, kosten voor realisatie en 

montage ter plaatse, te omvatten. Eventuele bijzondere kosten dienen afzonderlijk 

omschreven en gemotiveerd. Het kunstwerk zal maximaal € 19.026 kosten  

De jury kan opteren voor een kunstwerk voor dit totale bedrag of voor meerdere werken van 

verschillende kunstenaars of van dezelfde kunstenaar.  

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht voor globale prijs.  

Art. 7: Technische beperkingen kunstwerk 

- De kunstwerken zullen moeten opgebouwd zijn uit moeilijk of niet ontvlambaar 

materiaal, of door verwerking moeilijk of niet ontvlambaar materiaal worden 

gemaakt. 

- De kunstwerken moeten passen binnen de structuur en beschikbare ruimte. Indien 

nodig zal hiervoor informatie worden ingewonnen bij de architect. 

- Alle relevante regelgeving dient gerespecteerd te worden.  

- De kunstwerken kunnen geen stabiliteitsonderdelen van het gebouw vervangen. 

Afwerkingselementen kunnen als kunstwerk uitgewerkt worden. 

- Techniek en materiaalkeuze moeten beantwoorden aan duurzame vereisten. 

Art. 8: indiening van de kandidatuurstelling 

- Elk dossier moet uiterlijk tegen 26 september 2014 om 12u afgegeven worden of via 

de post ons bereikt hebben op het adres van de initiatiefnemer. Dossiers die te laat 

worden ingediend komen niet in aanmerking voor beoordeling door de jury. Voor de 

per post ingediende dossiers geldt de postdatum als datum van indiening.  

- Het dossier vermeldt: “Wedstrijd geïntegreerd kunstwerk – kandidatuurstelling” 

- Het dossier dient ingediend te worden op papier, maximaal 10x  en bevat op straffe 

van nietigheid minstens: 

o Een motivatie voor de deelname aan dit specifieke project 

o identificatiegegevens van de kandidaat-kunstenaar 

o een Curriculum Vitae van de kandidaat-kunstenaar met referentielijst van 

uitgevoerde realisaties van vergelijkbare relevante projecten en eventueel 

tentoonstellingen 

o een motivatie voor de deelname aan dit specifieke project 

o een beschrijving van de kunstvorm(en) waarmee de inschrijver naar voor zal 

komen in dit project (gebruikte materialen, afmetingen,…) 

o voorstel van het te maken kunstwerk : dit voorstel dient minstens te bestaan uit 

een richtinggevend idee, schets, beschrijving techniek en/of materiaal keuze 

o Gedetailleerde raming van de volledige kostprijs (met aandacht voor 

materialen, overheadkosten, werkuren, installatiekost,…) 

o Timing van de uitvoering in kalenderdagen en plan van aanpak 

- De kandidaten kunnen, mits voorafgaande afspraak, het domein van de Vereniging 

Ons Tehuis bezoeken alsook inzicht krijgen in de plannen en het masterplan.  

Art.9: De kunstwerken zullen beoordeeld en geselecteerd worden door een kunstcommissie 

samengesteld uit: 

- De voorzitter 

- De secretaris 

- De directeur 

- De adjunct-directeur 

- De directeur van de kunstacademie van één van de 5 participerende OCMW’s 

- De architect 

- Een personeelslid 

- Een afvaardiging van de bewonersraad en een ouder 

- Eén of meerdere afgevaardigden uit de kunst- of theaterwereld.  

- Eén of meerdere Raadsleden van de Raad van Beheer van de VOT 
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De beraadslagingen zijn geheim. Er wordt gestreefd naar consensus onder de juryleden. De 

kunstcommissie kan een geldig advies uitbrengen als minstens de helft van de juryleden 

aanwezig zijn. De kunstcommissie geeft advies aan de Raad van Beheer van de Vereniging 

Ons Tehuis.  

De kunstcommissie kan beslissen de eerste selectie uit te breiden met rechtstreeks 

aangesproken kunstenaars indien zij meent over onvoldoende kandidaten te beschikken 

Uit de kandidatuurstellingen wordt een eerste selectie gemaakt. Zowel geselecteerde als 

niet-geselecteerde kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Na de eerste selectie kunnen geselecteerde kandidaten uitgenodigd tot een gesprek met 

de jury om hun project nader toe te lichten.  

Art.10: De ingediende dossiers worden op minstens volgende criteria gescoord: 

- Artistieke kwaliteit van het kunstwerk en de meerwaarde ervan binnen het domein 

van de Vereniging Ons Tehuis, kwaliteit van het project op esthetisch, sociaal en 

cultureel vlak. 

- De link met de missie en visie van de Vereniging Ons Tehuis 

- De mate waarin onze kinderen en jongeren kunnen betrokken worden bij de realisatie 

van het kunstwerk.  

- De duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid en brandveiligheid 

- Kwaliteit van het ingediende dossier 

- Relisatiemogelijkheden en techniciteit 

- Kostprijs 

Art. 11: De kunstcommissie formuleert een advies aan de Raad van Beheer van de 

Vereniging Ons Tehuis. De Raad van Beheer bekrachtigt de weerhouden kandida(a)t(en). 

De deelnemers worden schriftelijk op de hoogte gesteld van die beslissing.  

Art. 12: Er is geen enkel verhaal mogelijk op de beslissing van de Raad van Beheer.  

Art. 13: Alle ingediende gegevens blijven eigendom van de Vereniging Ons Tehuis. De auteur 

behoudt echter alle auteursrechten. De auteurs geven toestemming voor publicatie en/of 

tentoonstelling binnen de Vereniging Ons Tehuis.  

Art. 14: Tijdens de uitvoering van de opdracht kan de initiatiefnemer, na afspraak met de 

kunstenaar, de werkplaats bezoeken om de conformiteit met het ontwerp na te gaan. Als 

het kunstwerk niet conform het ontwerp is, dan kan het geweigerd worden. De opdracht 

dient uitgevoerd te worden conform het voorstel waarover beslist werd door de Raad van 

Beheer van de Vereniging Ons Tehuis.  

Art. 15: Bij het toekennen van de opdracht zal er een timing vastgelegd worden tussen de 

opdrachtgever en de kunstenaar waarbinnen het project dient gerealiseerd te worden. De 

kunstenaar zal zich schikken naar de planning en de reglementering die van kracht is op de 

bouwwerf. 

Art. 16: De kunstenaar blijft gedurende 180 kalenderdagen gebonden door zijn offerte. Deze 

termijn loopt vanaf de definitieve vaststelling van de kandidaten door de Raad van Beheer 

en ten laatste vanaf 31 januari 2015. 

Art. 17: Het kunstwerk wordt vergoed ten laatste binnen de 2 maanden na oplevering van 

het werk. Een voorschot ter waarde van de gebruikte materialen met een maximum van 30% 

van de kostprijs is mogelijk.  

Art. 18: Het toegewezen werk dient uniek te zijn. De kunstenaar doet afstand van de 

auteursrechten en de intellectuele eigendom van het geplaatste werk. Het bekroonde 

ontwerp blijft na de wedstrijd eigendom van de initiatiefnemer. 

Art. 19: De niet-geselecteerde ontwerpen en maquettes blijven eigendom van de 

kunstenaar, die op eigen kosten zorgt voor de eventuele verzekering tegen diefstal of 
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beschadiging en voor het transport heen en terug. Het staat de kunstenaar vrij om die zonder 

enige vergoeding te schenken aan de Vereniging Ons Tehuis.  

Art. 20: door de deelname aan de wedstrijd is de kunstenaar impliciet akkoord met dit 

wedstrijdreglement.  


