
 
 
 
 
 
 

 

REGLEMENT 2013 

ARTIKEL1. ORGANISATOR EN DOEL 

De Stichting voor Toekomstige Generaties (hierna de Stichting of STG genoemd) is een 
onafhankelijke organisatie van openbaar nut die in 1997 werd opgericht. Haar maatschappelijke 
zetel is gevestigd in de Rue des Brasseurs 182 te 5000 Namen.  
 
De Stichting wil zich inspannen om een duurzame samenleving door te geven waarin “toekomstige 
generaties toegelaten” zijn. Een samenleving die levenskwaliteit (people), ecologisch evenwicht 
(planet) en een houdbare economie (prosperity) biedt. Een samenleving die iedereen – nu en in de 
toekomst – betrekt (participatory governance). 

 De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt en ontwikkelt originele initiatieven die 
duurzame oplossingen voorstellen en op die manier goed zijn voor de planeet en zijn bewoners. De 
Stichting zorgt ervoor dat deze initiatieven beter bekend raken bij het grote publiek en biedt ze 
begeleiding, financiering en instrumenten om vernieuwde praktijken en denkpatronen te 
stimuleren.  

ARTIKEL 2. DOEL VAN DE PRIJS EN DEFINITIES 

THE BLUE HOUSE/ beloont en belicht een architecturaal voorbeeldproject uit de privésector 
(nieuwbouw of renovatie), dat “wonen/huisvesting” als hoofdfunctie heeft, en uitgevoerd is op het 
Belgische grondgebied. 
 
THE BLUE HOUSE/ moedigt de bouw of renovatie aan van woningen die dankzij inventieve 
oplossingen zowel betaalbaar als duurzaam zijn voor de gemeenschap en het milieu. 
 
Deze betaalbaarheid of financiële toegankelijkheid moet zeer globaal worden geïnterpreteerd, op 
korte en op lange termijn, zowel voor de eigenaar als voor de bewoners en de gemeenschap én 
met minimalisering van de impact op de planeet. 
 
Onder “duurzame ontwikkeling” verstaat de Stichting “de ontwikkeling die aansluit op de 
behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen 
behoeften te voorzien in gevaar te brengen” (1). Een duurzame ontwikkeling moet door haar keuzes 
en praktijken getuigen van een globale en systematische 360°-benadering. Hierbij moeten 4 

                                                        
1 Definitie in 1987 voorgesteld door de Wereldcommissie voor het Milieu en de Ontwikkeling in het Rapport “Our 
Common Future”, het zogenaamde Brundtland-rapport, dat aan de Nationale Vergadering van de Verenigde Naties werd 
voorgelegd. 
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dimensies (de 4 P’s) harmonieus met elkaar worden verenigd. Het gaat om de sociale dimensie 
(People), de milieudimensie (Planet), de economische dimensie (Prosperity) en de 
organisatorische dimensie (Participatory governance). De Stichting acht het belangrijk dat de 
alternatieven die goede perspectieven bieden voor een duurzame ontwikkeling zowel naar inhoud 
als naar vorm voor iedereen aanvaardbaar en levensvatbaar zijn.  

ARTIKEL 3. KANDIDAAT 

Het project (bouw of renovatie) is kandidaat. Die kandidatuur dient gedragen te worden door de 
ontwerper (studiebureau, architect, ingenieur), de aannemer en de bouwheer. Een van deze drie 
partijen zal het project en het voorgenoemde trio vertegenwoordigen. Alle drie de partijen dienen 
vermeld te worden in het kandidatuurdossier en moeten hun akkoord voor deelname hebben 
gegeven. 
Het trio beslist zelf over hoe het eventueel gewonnen bedrag onderling verdeeld wordt. 

ARTIKEL 4. PRIJS EN PROMOTIE 

/  De laureaat ontvangt een geldprijs van 5.000 euro, gekoppeld aan een symbolische prijs 
(een kunstwerk van Manu vb Tintoré). 

/  Voorgenoemd bedrag zal worden gestort op het rekeningnummer dat op het 
inschrijvingsformulier staat vermeld.  

/  De eigenaar van de bekroonde verwezenlijking ontvangt een kunstwerk van THE BLUE 
HOUSE/ dat aan de woning kan worden bevestigd. 

/  Elke partij van de bekroonde verwezenlijking (architect, aannemer en bouwheer) ontvangt 
een diploma. 

/  De jury zal maximaal 4 genomineerden selecteren, waaronder de laureaat. Elk van hen 
ontvangt een diploma. 

/  Een grote mediacampagne, een brochure en een videoreportage geven de laureaat en de 
genomineerden de nodige bekendheid. Ze worden voorgesteld op de website 
www.bluehouseprize.be en op de websites van de verschillende partners van de Prijs. 

/  De Prijs zal op 21 november 2013 (datum nog te bevestigen) in Brussel worden overhandigd 
in aanwezigheid van de leden van de jury, de partners van STG, de media en externe 
genodigden. De uitreiking wordt d.m.v. een valorisatiecampagne in de media onder de 
aandacht van het grote publiek en de contacten van de Stichting gebracht. 

ARTIKEL 5. JURY 

/  De jury is volledig onafhankelijk. Hij wordt voorgezeten door 2 voorzitters (1 
Nederlandstalige en 1 Franstalige) en bestaat verder uit 5 juryleden die afkomstig zijn uit 
diverse middens (architecten, ingenieurs en kunstenaars). De samenstelling van de jury is 
te vinden op onze website: www.bluehouseprize.be 

/  De jury komt op verzoek van de organisator samen op de door de Stichting gekozen datum 
en plaats.  

/  Alle personen die bij de beraadslagingen betrokken zijn, zijn tot geheimhouding verplicht. 
/  De jury is onafhankelijk in haar beslissingen en motiveert haar keuzes in haar rapport. 
/  De jury is gerechtigd geen prijs of enkel nominaties toe te kennen.  



 

Regels 2013 - 3 - 

/  De jury is gerechtigd aanvullende informatie of documenten te vragen evenals de 
betreffende verwezenlijking te bezoeken. 

ARTIKEL 6. DEELNAMEVOORWAARDEN 

/  De kandidaatstelling moet betrekking hebben op een zware renovatie of een nieuwbouw in 
de privésector.  

/  De werken moeten voltooid zijn en moeten voldoen aan de uitgereikte stedenbouwkundige 
vergunning. 

/  De voorlopige oplevering van de werken moet tussen 01/01/2009 en 31/08/2013 hebben 
plaatsgevonden.  

/  Het individuele of collectieve gebouw moet op de eerste plaats een woonfunctie hebben.  
/  De betreffende verwezenlijking moet zich op het Belgische grondgebied bevinden. 
/  De kandidaatstelling moet worden gedragen door het team dat aan de basis ligt van het 

project, namelijk de ontwerpers (studiebureau, architect, ingenieur, …), de aannemers en 
de bouwheren. Overheden zijn uitgesloten van deelname. 

/  De kandidatuur moet ingediend worden door één van deze drie partijen, met de 
goedkeuring van de anderen.  

/  Iedere partij van het trio kan maximum 2 verschillende kandidaturen indienen. Voor 
eenzelfde project mag ook tijdens de volgende edities van The Blue House een kandidatuur 
worden ingediend, op voorwaarde dat het project tijdens een voorgaande editie geen 
genomineerde of laureaat was. 

/  De verwezenlijking moet toegankelijk zijn voor de jury en de leden van de Stichting. 
/  De leden van de jury, hun medewerkers of geassocieerden, mogen niet deelnemen.  
/  De deelname is gratis. 
/  Om zich kandidaat te kunnen stellen, dient er eerst een intentienota te worden opgesteld, 

die u kan indienen voor 20 juni 2013 of voor 20 augustus 2013 (middernacht). Op basis van 
die intentienota bepaalt de Stichting of het project aan onze criteria voldoet. Voldoet het 
project aan onze criteria, dan kan u voor 10 september 2013 het kandidatuurdossier 
indienen. De intentienota, de selectiecriteria en het kandidatuurdossier zijn te downloaden 
op www.bluehouseprize.be.  

/  De intentienota en het kandidatuurdossier kunt u  
o ofwel elektronisch indienen door ze te verzenden naar contact@bluehouseprize.be  
o of door een DVD op te sturen naar het volgende adres: Secretariaat The Blue House 

– Stichting voor Toekomstige generaties – Rue des Brasseurs 182 – 5000 Namen. 
/ De kandidaten dienen zich ter beschikking van de jury te houden om eventuele vragen te 

beantwoorden en aanvullende documenten of informatie te verschaffen. Mogelijk kan hen 
ook gevraagd worden om hun project mondeling te komen verdedigen tijdens de 
juryvergadering te Brussel van 7 oktober 2013 (datum nog te bevestigen). De kandidaten 
verbinden zich ertoe de leden van de Stichting en van de jury, de mogelijkheid te bieden de 
betreffende verwezenlijking te bezoeken, te fotograferen of te filmen. 

/  Door hun inschrijving aanvaarden de deelnemers zonder enig voorbehoud de voorschriften 
van het Reglement van de Prijs. 

 
Kandidaatstellingen die niet aan al deze criteria voldoen, worden verworpen. 
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ARTIKEL 7. SELECTIECRITERIA 

De jury zal de verwezenlijking selecteren die het best  voldoet aan de dubbele uitdaging: 
betaalbaarheid en duurzaamheid.  
Het werk moet getuigen van een globale 360°-benadering en uit alle keuzes en praktijken 
moet een streven naar een duurzame ontwikkeling blijken. Vier symbolische dimensies (de "4 
P’s") namelijk people, planet, prosperity, participation) moeten harmonieus worden verenigd 
(meer info op www.bluehouseprize.be).  
 

/  Prosperity:  
Kosten van de bouw- of renovatiewerken, globale kostprijs en economische leefbaarheid op 
lange termijn, prestatie op collectief niveau en niet alleen op individueel niveau, 
aanpassingsmogelijkheden bij latere evolutie. 

/  People:  
Impact op het welzijn, op korte en lange termijn, sociale en ethische verantwoordelijkheid, 
toegankelijkheid, sociale rechtvaardigheid, gezondheid, levenskader, sociale banden en 
gezelligheid, integratie en lokale impact, … 

/  Planet:  
Impact op het milieu en het levenskader op korte en lange termijn, eco-efficiëntie, klimaat 
en broeikasgassen, rationeel energiegebruik, respect voor de natuur, biodiversiteit, beheer 
van afval en verontreiniging, doordacht gebruik van ruimte en grond, … 

/  Participation:  
Voor een collectief project: besluitvormingsproces, participatie van alle betrokkenen, 
democratische uitdagingen. Transparantie, kwaliteit van de samenwerking en het 
educatieve aspect (gebruiksgemak). 

ARTIKEL 8. SELECTIE, INSCHRIJVING EN PLANNING  

De selectie gebeurt in 3 stappen : 

1. Aanvaarding van de kandidatuur door de Stichting op basis van een korte 
‘intentienota’. Met deze stap willen we voorkomen dat u een dossier opmaakt voor een 
project dat niet aan de selectiecriteria voldoet. 

2. Aanduiding van de 8 f inalisten op basis van het kandidatuurdossier door een 
onafhankelijke jury*. 

3. Aanduiding van de laureaat en de eventuele genomineerden op basis van een 
ontmoeting met de jury in Brussel. 

 
Inschrijving 
 

1 Download de intentienota en stuur deze vervolgens ingevuld in. 
o U kan kiezen uit 2 verschillende indienmomenten: 
o Afsluiting eerste indienmoment: 20 juni – Op 25 juni weet u of uw kandidatuur 

aanvaard wordt 
o Afsluiting tweede indienmoment: 20 augustus – Op 26 augustus weet u of uw 

kandidatuur aanvaard wordt. 
2 Download het kandidatuurdossier en stuur het ingevuld in voor 10 september 2013 

(afsluiting van de inschrijvingen om middernacht). 
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o De intentienota en het kandidatuurdossier kunt u  
 ofwel elektronisch indienen door ze te verzenden naar 

contact@bluehouseprize.be  
 of door een DVD op te sturen naar het volgende adres: Secretariaat The Blue 

House – Stichting voor Toekomstige generaties – Rue des Brasseurs 182 – 
5000 Namen. 

 
Kalender 2013 

/  25 april  Lancering oproep 
/  20 juni  Afsluiting eerste indienmoment- intentienota 
/  20 augustus  Afsluiting tweede indienmoment – intentienota  
/  10 september  Afsluiting van de inschrijvingen – kandidatuurdossier 
/  1oktober* Selectie van de finalisten 
/  7 oktober* Voorstellen projecten van de finalisten aan de jury 
/  21 november* Prijsuitreiking 

* Data zijn nog te bevestigen 

ARTIKEL 9. TALEN 

De talen die, naar keuze, door de organisatoren en de kandidaten voor schriftelijke en mondelinge 
communicatie kunnen worden gebruikt, zijn het Nederlands, het Frans en het Engels. 

ARTIKEL 10. AUTEURSRECHTEN 

/  De kandidaat machtigt de organisatoren de informatie vervat in het geleverde materiaal te 
reproduceren, te publiceren, bekend te maken, voor te stellen of op andere wijze te 
verspreiden, ongeacht de hiervoor gebruikte drager, met het oog op promotiedoeleinden of 
andere door de wet erkende doeleinden. Deze niet-exclusieve machtiging wordt aan de 
organisatoren van de Prijs verleend zonder enige kosten, zonder territoriale grenzen en 
voor onbepaalde duur.  

/  De ontwerper behoudt de intellectuele eigendom van zijn werk/werken. 
/  Elke deelnemer dient zich ervan te vergewissen dat de geleverde teksten, plannen en foto’s 

gepubliceerd en verspreid kunnen worden.  

ARTIKEL 11. GESCHILLEN  

Alle geschillen tussen een deelnemer en de organisatoren worden in der minne afgehandeld of 
voorgelegd aan een door beide partijen aanvaarde bemiddeling. Bij bemiddeling in zijn nadeel 
kunnen de organisatoren niet worden verplicht tot de betaling van enige vergoeding. 
Geschillen zullen in geen geval aan enige rechterlijke macht worden voorgelegd. 
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ARTIKEL 12. ANNULERING 

De organisatoren behouden zich het recht de organisatie van de Prijs geheel of gedeeltelijk te 
annuleren als het aantal deelnemers ontoereikend wordt geacht of bij overmacht buiten hun wil 
om. 

ARTIKEL 13. CONTACT 

Alle aanvullende inlichtingen kunnen worden verkregen op het secretariaat van de Stichting voor 
Toekomstige Generaties, via e-mail naar het adres: contact@bluehouseprize.be of telefonisch op 
het nr. 02/880 88 68  


