REGLEMENT
PRIJS VAN DE EUROPESE BURGER
Artikel 1 - Voorwerp
Het onderhavige reglement heeft als voorwerp om jaarlijks de Prijs van de Europese burger van de
gemeente Ukkel toe te kennen.
De Prijs van de Europese burger van de gemeente Ukkel strekt ertoe het werk en de acties te belonen
en op te waarderen van diegenen die binnen de gemeente Ukkel:
-

De Europese waarden verdedigen doorheen hun dagelijkse activiteiten,

-

Het wederzijds begrip binnen de Europese Unie en een sterkere integratie tussen de
volkeren van de lidstaten bevorderen,

-

De culturele samenwerking ontwikkelen die zo bijdraagt aan een sterkere Europese geest,

-

De waarden concretiseren die bekrachtigd worden in het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie (https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf) en in de
grondwet van de Europese Unie, zoals bepaald in artikel 2 en 3 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie.

De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid,
vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de
mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren.
Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt
wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid,
solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.
De Unie heeft als doel de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te
bevorderen. Ze bevordert de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Ze
bestrijdt sociale uitsluiting en discriminatie, en bevordert sociale rechtvaardigheid
en bescherming, de gelijkheid van vrouwen en mannen, de solidariteit tussen
generaties en de bescherming van de rechten van het kind. Ze eerbiedigt haar rijke
verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op de instandhouding en de
ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed. In de betrekkingen met de rest
van de wereld handhaaft de Unie haar waarden en belangen en zet zich ervoor in,
en draagt zij bij tot de bescherming van haar burgers. Zij draagt bij tot de vrede, de
veiligheid, de duurzame ontwikkeling van de aarde, de solidariteit en het wederzijds

respect tussen de volkeren, de vrije en eerlijke handel, de uitbanning van armoede
en de bescherming van de mensenrechten, in het bijzonder de rechten van het kind,
alsook tot de strikte eerbiediging en ontwikkeling van het internationaal recht, met
inbegrip van de inachtneming van de beginselen van het Handvest van de
Verenigde Naties.

Artikel 2 - Criteria om in aanmerking te komen
De Prijs van de Europese burger bekroont een persoon, groep of structuur waarvan de actie
overeenstemt met de doelstellingen vermeld in artikel 1 van het onderhavige reglement.
Komen in aanmerking:
- Personen van minstens achttien jaar oud die in Ukkel wonen;
- Groepen van natuurlijke personen die in Ukkel wonen;
- Vzw's, ivzw's, coöperatieve vennootschappen, verenigingen met maatschappelijk oogmerk of
stichtingen waarvan de maatschappelijke zetel in Ukkel gevestigd is.
Artikel 3 - Bedrag
De prijs bedraagt € 250. Hij wordt toegekend in de vorm van handelscheques of van een waardebon
in het Cultureel Centrum van Ukkel, naar keuze van de winnaar die door de jury gekozen wordt.
Artikel 4 - Jury
De jury bestaat uit de schepen van Europese Aangelegenheden, een tweede lid van het college en een
gemeenteraadslid per fractie die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Ukkel. De dienst
Europese Aangelegenheden verzorgt het secretariaat van de jury.
Artikel 5 - Toekenning van de prijs
De jury neemt de beslissing om de prijs aan een kandidaat toe te kennen en legt deze beslissing
vervolgens ter informatie voor aan de gemeenteraad.
De keuze van de jury wordt geformuleerd via consensus of, bij gebrek aan consensus, door stemming
met tweederdemeerderheid van de aanwezigen.
Artikel 6 - Gunningscriteria
Tijdens de beslissing waakt de jury erover de waarden en doelstellingen zoals vermeld in artikel 1 van
het onderhavige reglement en de criteria om in aanmerking te komen overeenkomstig artikel 2 van
het onderhavige reglement in acht te nemen.
Artikel 7 - Modaliteiten
Er wordt een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd door de dienst Europese Aangelegenheden. Alle
kandidaturen voor de Prijs van de Europese burger moeten gericht worden aan de dienst Europese

Aangelegenheden, uiterlijk op de datum die in de oproep tot kandidaatstelling staat, bij gebrek aan
niet-ontvankelijkheid.
De kandidatuur vermeldt:
- De volledige identiteit van de voorsteller, die de kandidaat zelf kan zijn. Indien de voorsteller
niet de kandidaat zelf is, moet de kandidaat zijn/haar toestemming geven voor zijn/haar
kandidatuur, overeenkomstig het kandidatuurformulier;
- De volledige identiteit van de persoon, groep personen of structuur die zich kandidaat stelt,
overeenkomstig artikel 2 van het onderhavige reglement;
- De beknopte en nauwkeurige beschrijving van het feit, de actie, het gedrag of de projecten,
en in het algemeen van alle elementen die in de geest van de voorsteller de toekenning van
de prijs aan de kandidaat rechtvaardigen.
Artikel 8 - Prijsuitreiking
De prijs wordt uitgereikt tijdens een officieel cultureel evenement dat door de dienst Europese
Aangelegenheden georganiseerd wordt in het gemeentehuis.
Artikel 9 - Uitvoering van het reglement
Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
onderhavige reglement.
Artikel 10 - Inwerkingtreding
Het onderhavige reglement treedt in werking op 1 maart 2021.

