
 

BURGERSCHAPSPRIJS 

  
Voorwoord 
 
De Burgerschapsprijs van de gemeente Ukkel wordt ingesteld ten gevolge van de uitputting van twee 
aan de gemeente gedane legaten met het oog op de toekenning van de onderstaande prijzen:  

1. Legaat van 100.000 frs dat langs testamentaire weg in 1986 werd gedaan door mevrouw 
Staes-Delbauf, overleden, en waarmee de prijs "Julia Delbauf" van € 174 vanaf 1988 elk jaar 
toegekend kon worden om een ten minste 25-jarige Ukkelaar te belonen voor zijn toewijding 
aan zijn ouders of een van zijn familieleden. 

2. Legaat van 100.000 frs dat door mevrouw Vermeire-Collard, overleden in 1965, overgelaten 
werd om in 1972 de prijs "Auguste Collard en zijn vrouw" van € 348 in te stellen om een ten 
minste sinds 3 jaar in Ukkel gevestigde bewoner te belonen die een in Ukkel wonend 
familielid in nood heeft geholpen. 

 
Deze prijzen zijn respectievelijk het voorwerp van de volgende reglementen: 
1) reglement voor de toekenning van de prijs "Julia Delbauf" dat in zitting van 16 december 1986 
door de gemeenteraad werd goedgekeurd; 
2) reglement voor de toekenning van de prijs "Auguste Collard en zijn vrouw" dat in zitting van 18 
december 1972 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. 
 
Artikel 1 - Onderwerp 
De Burgerschapsprijs van de gemeente Ukkel heeft tot doel lokale burgerinitiatieven of elke 
opmerkelijke bijdrage tot het leven in de gemeente inzake solidariteit en bestrijding van uitsluiting 
aan te moedigen en op te waarderen. Deze prijs beloont een burgerengagement op het gebied van 
solidariteit, wederzijdse hulp en menselijke waardigheid en moedigt de Ukkelse burgers aan om 
sterker betrokken te raken bij het lokale leven, in solidaire acties en wederzijdse hulp om zo bij te 
dragen tot de versterking van de menselijke waardigheid en de sociale cohesie.  
 
Artikel 2 - Criteria 

De Burgerschapsprijs beloont een natuurlijke of rechtspersoon of een groep personen (vzw, 
particulieren, feitelijke vereniging) waarvan de actie: 

- met het onderwerp van de prijs overeenkomt; 
- zonder winstoogmerk is; 
- in de gemeente Ukkel gelegen is. 

Artikel 3 - Bedrag 

De prijs bedraagt max. € 1000 en kan meer bepaald toegekend worden in de vorm van 
handelscheques van de gemeente Ukkel. 
De prijs kan onder meerdere laureaten verdeeld worden.  



 

Artikel 4 - Wedstrijd 

De Burgerschapsprijs wordt elke twee jaar toegekend in het kader van de Europese Week van de 
Lokale Democratie. 

Artikel 5 - Jury 

De jury bestaat uit de schepen van Sociale Actie en bevat een vertegenwoordiger van elke fractie van 
de gemeenteraad. De jury beslist bij consensus. 

Artikel 6 - Toekenning van de prijs 

De jury neemt in alle vrijheid de beslissing om de prijs toe te kennen aan één of meerdere 
kandidaten en legt ze ter bekrachtiging voor aan de gemeenteraad. 

De jury kan voorstellen om af te zien van de toekenning van de prijs.  

Artikel 7 - Modaliteiten 

Alle kandidaturen voor de Burgerschapsprijs moeten gericht worden tot de schepen van Sociale 
Actie. 

De kandidatuur moet het volgende vermelden: 
- de volledige gegevens van de voorsteller die de kandidaat zelf kan zijn; 
- de volledige gegevens van de kandidaat of de groep kandidaten; 
- een korte en nauwkeurige beschrijving van de actie, het gedrag of het project, en, in het algemeen, 
alle gegevens die naar mening van de voorsteller de toekenning van de prijs aan de kandidaat 
rechtvaardigt. 

Artikel 8 - Uitvoering van het reglement 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van het onderhavige 
reglement en met het onderzoek van de oplossing van onvoorziene gevallen. 

 


