
 

 

 

Wedstrijdreglement: ‘PrixFintroPrijs 2021’ 
 

Artikel 1: Organisator 

Fintro, een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 
Brussel, BTW BE, 0403.199.702 RPR Brussel, hierna genoemd ”Fintro” of de “Organisator” 

Artikel 2: Omschrijving  

2.1 De PrixFintroPrijs bestaat uit een prijs in drie verschillende disciplines  (i) een Fintro Prijs voor het 
geschreven verhaal (Literatuur (Nederlandstalig en Franstalig)), (ii) een Fintro Prijs voor het Beeldende 
verhaal (Schilderkunst, Beeldhouwkunst & Fotografie) en (iii) een Fintro Prijs voor het bewegend 
verhaal ( Film - Theater & Dans). 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Fintro, waarbij een beroep wordt gedaan op Savant Books 
& Things BV, met maatschappelijke zetel te Basseliersstraat 49, 2100 Deurne voor de algemene 
coördinatie van de wedstrijd. 

2.2 Voor elke discipline van de PrixFintroPrijs zoals vermeld in artikel 2.1, wordt door de vakjury’s die 
samengesteld worden per discipline, in een eerste jurybijeenkomst een longlist van tien kandidaten 
opgemaakt. In een tweede bijeenkomst bekronen de vakjury’s uiteindelijk drie finalisten en één jong 
talent in het bijzonder als winnaar. De jury in elke discipline beoordeelt het werk van de winnaar als 
veelbelovend en/of baanbrekend en van onmiskenbare hoge kwaliteit.  

2.3 De respectievelijke vakjury  bekroont een individuele artiest of kunstenaar als winnaar voor elke 
discipline van de PrixFintroPrijs. Er worden geen beperkingen opgelegd qua vorm of inhoud voor het 
werk van de bekroonde artiest of kunstenaar. Voorbeelden zijn (deze lijst is exemplarisch en niet 
exhaustief): 



 

 

Fintro Prijs Literatuur Nederlandstalige  
Auteurs van een gepubliceerd en origineel Nederlandstalig literair werk (alle genres), theaterteksten 
en libretto’s, podcasts, blogs, enz. 

Fintro Prijs Literatuur Franstalige  
Auteurs van een gepubliceerd en origineel Franstalig literair werk (alle genres), theaterteksten en 
libretto’s, podcasts, blogs, enz. 

Fintro Prijs Beeldend verhaal ( Schilderkunst, Beeldhouwkunst en  Fotografie ) 
Kunstenaars en fotografen wiens werk -zowel solowerk als werk  behorende tot een groep- 
opgenomen is in een erkend museum of een erkende galerie en/of anderszins deel uitmaakt van een 
collectie (privé of openbaar) en/of gepubliceerd is in een medium, curatoren en/of samenstellers van 
tentoonstellingen, artistieke happenings en/of festivals, enz.  

Fintro Prijs Bewegend verhaal (Film, Theater & Dans) 
Regisseurs, cameramensen, theater -en filmscenaristen van een origineel werk, choreografen (alle 
genres), dansers (alle genres), enz. 

Artikel 3: Deelname  

3.1 De wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 18 (achttien) jaar 
op 1 november 2020 en maximaal 32 (tweeëndertig) jaar op 1 oktober 2021, die voldoen aan de 
definitie van een Belgische artiest in de zin van dit wedstijdreglement. De deelname aan de wedstrijd 
is kosteloos voor de deelnemers. 

3.2 Onder een “Belgisch artiest” wordt begrepen: de artiest die voldoet aan één van de volgende 
criteria  

• Geboren in België;  
• Wonend of feitelijk en bestendig verblijf houdend in België;  
• Een aantoonbare feitelijke band hebben met België, in het bijzonder maar niet uitsluitend door 

op geregelde tijdstippen of voor een langere periode in België te verblijven of te werken en er 
artistiek relevante handelingen te stellen. Deze feitelijke band zal door de jury autonoom 
vastgesteld worden.  

De jury’s beslissen geheel autonoom en op basis van verifieerbare elementen of de kandidaat een 
aantoonbare band heeft met België volgens bovenstaande criteria. De beslissing van de jury’s is 
bindend en onherroepelijk, er is geen beroep mogelijk.  

3.3 Zijn uitgesloten van deelname: het personeel van de Organisator en de inwonende familieleden, 
alsook de directe familieleden van de juryleden (dit zijn (stief)broers, (stief)zussen, ouders, ooms en 
tantes). 

3.4  Een individu kan niet zelf - kandideren voor de PrixFintroPrijs wedstrijd. Potentiële kandidaten 
worden voorgedragen door een zo breed mogelijke selectie van representatieve organisaties en 
individuen. Bij wijze van voorbeeld en niet exhaustief: de juryleden, publicaties, vakbladen, 



 

 

uitgeverijen en/of media gericht op de respectieve genres, journalisten, redacteurs, 
mediapersoonlijkheden, curatoren, artistieke samenstellers, theater- en kunstprogrammatoren, 
samenstellers/leidinggevenden van artistieke festivals of evenementen, museumdirecteurs, enz.  
Meer informatie over de preselectie van de kandidaten kan gevonden worden op: 
www.fintro.be/fintroprijs 

3.5 De potentiële kandidaten worden uiterlijk tegen maandag 24 mei 2021 om 23u59 door Fintro op 
de hoogte gebracht van hun kandidatuur en het toepasselijk wedstrijdreglement. Elke kandidaat heeft 
vervolgens gedurende 21 (eenentwintig) kalenderdagen vanaf 24 mei het recht om zijn of haar 
kandidatuur en bijgevolge zijn of haar deelname aan de PrixFintroPrijs te weigeren per e-mail of brief 
( datum van afstempeling geldt als bewijs). Indien de kandidaat zijn/haar deelname niet weigert voor 
deze datum, aanvaardt de kandidaat zonder voorbehoud of enige beperking de volledige inhoud van 
het wedstrijdreglement, alsook elke beslissing, genomen door de Organisator in het kader van deze 
wedstrijd. Een weigering van de voorgestelde kandidatuur houdt een definitieve schrapping in op de 
lijst van kandidaten. 

3.6 De Organisator van de wedstrijd weigert elke verantwoordelijkheid in geval van niet- registratie 
van een kandidatenformulier in de gegevensdatabase. 

3.7 Elk bedrog en elke poging tot bedrog, elke vervalsing en elke inbreuk op het reglement in het kader 
van deze wedstrijd, wordt gesanctioneerd met de onmiddellijke uitsluiting. Deze inschrijving wordt 
dan ook als onbestaande beschouwd. 

Artikel 4: Duur van de wedstrijd 

4.1 De wedstrijd loopt van 4 januari 2021 tot 28 oktober 2021- datum van bekendmaking van de 
winnaars en de prijsuitreiking. 

4.2 Om geldig te zijn, moeten de  aanbevelingen van de kandidaturen ontvangen worden tussen 
maandag 4 januari 2021 en 15 mei 2021 om 23u59.  

4.3 Indien de Organisator genoodzaakt is de duur van de wedstrijd te verlengen , de wedstrijd uit te 
stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te 
passen, kan de Organisator hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Indien een 
dergelijke beslissing nodig zou zijn, zal de Organisator de kandidaten hiervan zo snel mogelijk op de 
hoogte brengen. 

Artikel 5: Prijs 

5.1 Voor elke discipline van de PrixFintroPrijs vermeld in artikel 2.1 hierboven, krijgt de winnaar  een 
geldsom van € 12.000 (TWAALFDUIZEND EURO). De tweede finalist voor elk van de discipline van de 
PrixFintroPrijs vermeld in artikel 2.1 ontvangt een geldsom van € 2.000 (TWEEDUIZEND EURO) en de 
derde finalist een geldsom van € 2.000 (TWEEDUIZEND EURO).  

http://www.fintro.be/fintroprijs


 

 

5.2 Het prijzengeld voor de drie finalisten in elke discipline van de PrixFintroPrijs wordt gestort op een 
Belgische rekening dat de finalisten moeten meedelen per e-mail aan prixfintroprijs@fintro.be tegen 
uiterlijk 30 november 2021.  

Artikel 6: Werking van de wedstrijd/Jury en Winnaars 

6.1 De kandidaturen worden beoordeeld door een vakjury voor iedere discipline  zoals vermeld in 
artikel 2.1. De jury bestaat telkens uit vijf personen en wordt naar eigen inzicht samengesteld door 
Savant Books & Things BV. De leden van de jury mogen op geen enkele wijze een band hebben met de 
weerhouden kandidaten.   De juryleden worden gekozen op basis van hun expertise en autoriteit in de 
discipline waarvoor ze moeten jureren. Het zijn vakjournalisten, curatoren en/of museumdirecteuren, 
gerespecteerde kunstenaars, enz. De samenstelling van de verschillende jury’s wordt meteen na de 
aanduiding van de juryleden gecommuniceerd op   www.fintro.be/fintroprijs 

6.2  De jury is volkomen vrij in haar keuze. Ze kiest de laureaten en de uiteindelijke winnaar bij 
numerieke meerderheid van stemmen en uitsluitend volgens haar eigen artistieke criteria.  

6.3 De jury bekroont in elk van de disciplines vermeld in artikel 2.1 een individueel parcours van een 
veelbelovend kunstenaar en/of een individuele artistieke prestatie. De beraadslaging van de jury 
wordt niet openbaar gemaakt. Het aantal jurybijeenkomsten voor iedere prijs is bepaald op 2 (TWEE). 
In een eerste bijeenkomst kiezen de juryleden de 10 (TIEN) finalisten voor hun specifieke prijs. Meteen 
na de eerste beraadslaging worden de tien finalisten door de jury op de hoogte gesteld per 
elektronische post of per brief van hun status als finalist van de PrixFintroPrijs. 

In een tweede bijeenkomst kiest de jury de laureaat, de nummer twee en de nummer drie. 
Bij hoge uitzondering en via consensus of gewone meerderheid kan het aantal bijeenkomsten worden 
ingekort tot 1 (EEN) -als de jury al bij de eerste bijeenkomst  een consensus bereikt over zowel de 
finalisten als de winnaar en de volgorde van de beide andere finalisten- of uitgebreid tot 3 (DRIE) mocht 
de jury dat nodig of wenselijk vinden.  
De beslissingen worden genomen bij consensus of, indien dit niet mogelijk blijkt, bij gewone 
meerderheid van stemmen bij wijze van handopsteking.  

6.4 De verschillende jury’s motiveren hun beslissing in een juryverslag, dat ter gelegenheid van de 
bekendmaking en de prijsuitreiking op een passende en behoorlijke wijze openbaar wordt gemaakt  
via een persdossier en via de webpagina www.fintro.be/fintroprijs. 

Voor het overige wordt over de uitslag van de stemmingen of de beweegredenen van de verschillende 
jury’s geen enkele correspondentie gevoerd. De uiteindelijke beslissing van de jury’s, zoals bedoeld en 
geregeld in dit artikel, is onaanvechtbaar.  

6.5 Indien Fintro de naam, en/of de foto van de winnaar(s) wil publiceren, zal Fintro voorafgaandelijk 
de uitdrukkelijke toestemming van de winnaars vragen per e-mail. Fintro kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor de eventuele gevolgen van de publicatie van de gegevens van de winnaar(s) 
met diens (hun) toestemming. 

mailto:prixfintroprijs@fintro.be
http://www.fintro.be/fintroprijs
http://www.fintro.be/fintroprijs


 

 

6.6 De foto’s, afbeeldingen of videomateriaal zijn voorwerp van volgende regeling: de foto, afbeelding 
of video mogen geen afbreuk doen aan welke wettelijke bepaling dan ook, noch aan de rechten van 
derden, waaronder het intellectueel eigendomsrecht, zoals bijvoorbeeld het auteursrecht, tekeningen 
en modellenrecht,…  

6.7 De kandidaat garandeert dat hij/zij rechtmatig beschikt over de intellectuele rechten met 
betrekking tot de foto, afbeelding, het videomateriaal of enig ander werk dat wordt ingestuurd voor 
de PrixFintroPrijs of dat hij/zij over de noodzakelijke toelatingen beschikt van de rechthebbende van 
de foto, tekening, het videomateriaal of dergelijk ander werk. Fintro kan steeds de voorlegging vragen 
van het bewijs van zijn rechten of van de toelating van de rechthebbende. Afbeelding van personen is 
slechts toegelaten indien de kandidaat beschikt over de toestemming van deze personen om de foto 
te nemen en te verspreiden. 

Worden niet toegelaten, de foto’s of filmfragmenten die : 

- politiek of religieus zijn geïnspireerd 

- racistisch of kwetsend zijn 

- een obscene of seksuele context hebben 

- gewelddadig, provocerend, illegaal, choquerend, gezagsondermijnend of misleidend zijn. 

- aanzetten tot conflicten, misdrijven of terroristische handelingen of deze steunen.  

- betrekking hebben op wapens, alcohol, drugs of tabak. 

- verwijzen naar verenigingen die niet toegelaten worden in de maatschappij (zoals racistische 
of criminele organisaties) 

- schade toebrengen aan de naam of reputatie van Fintro. 

Fintro behoudt zich het recht voor om de foto/afbeelding/video te weigeren die een herkenbare 
persoon weergeeft, een merk bevat, of op een of andere manier iemand schade toebrengt.  

6.8 Door deel te nemen aan de wedstrijd verleent de voorgedragen kandidaat de Organisator de 
toestemming om -zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd is en zonder enige beperking in 
tijd, ruimte of informatiedrager- werk van de kandidaat te reproduceren en aan het publiek mee te 
delen. Bij wijze van voorbeeld en niet exhaustief: een fragment uit het bekroonde literair werk, een 
afbeelding van het bekroonde kunstwerk, een auditief en/of visueel fragment van de bekroonde film, 
theater -of dansproductie, enz.  

6.9 De kandidaten vrijwaren de Organisator uitdrukkelijk tegen elke vordering van derden, gebaseerd 
op intellectuele of andere rechten van derden zoals, maar niet uitsluitend, recht op eer en goede naam, 



 

 

copyright, privacy enz. Werken of artistieke prestaties die strijdig zijn met de geldende Belgische 
wetgeving worden uitgesloten. 

Artikel 7: Algemeenheden 

7.1 De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, materiële noch 
immateriële, direct of indirect, toegebracht aan personen (deelnemers of niet-deelnemers) of aan 
zaken, in het kader van de deelname aan deze wedstrijd. Dit behelst ook technische ongemakken en/of 
fouten in informatica (hardware & software) die voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd. De 
Organisator weigert ook alle verantwoordelijkheid indien de deelname via de webpagina van de 
PrixFintroPrijs  (www.fintro.be/fintroprijs) of via het e-mailadres tijdelijk onbeschikbaar of definitief 
onmogelijk wordt of indien de verbinding verbroken of onderbroken wordt. 

7.2 Door het enkele feit van deelname aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud 
of enige beperking, de volledige inhoud van het reglement, alsook elke beslissing, genomen door Fintro 
ter gelegenheid of in het kader van deze wedstrijd. 

7.3 Fintro behoudt zich het recht voor om het reglement op elk ogenblik te wijzigen. Het reglement en 
elke wijziging ervan worden op de webpagina van de PrixFintroPrijs  www.fintro.be/fintroprijs 
gepubliceerd. 

7.4 De nietigverklaring of ongeldigheidsverklaring van één van de in dit reglement opgenomen 
bedingen brengt in geen geval de geldigheid van de andere bedingen in het gedrang. 

7.5 Elke opmerking of klacht met betrekking tot het huidige reglement wordt opgestuurd per 
aangetekende brief, ten laatste 5 werkdagen na de sluiting van de wedstrijd, op volgend adres: Fintro 
Communicatie, Warandeberg 3, 1000 Brussel. 

 

Artikel 8: Wedstrijd via Facebook / Instagram 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd erkent de deelnemer dat de wedstrijd niet gevalideerd, 
beheerd, gesteund of gesponsord wordt door Facebook/Instagram. Facebook/Instagram is vrijgesteld 
van elke aansprakelijkheid in verband met deze wedstrijd. De informatie die in deze wedstrijd wordt 
verstrekt, wordt toegeschreven aan de Organisator, niet aan Facebook/Instagram. Vragen, 
opmerkingen of klachten dienen uitsluitend gericht te worden aan de Organisator.  

Artikel 9 : Persoonsgegevens 

9.1 Ingevolge de deelname aan deze wedstrijd, verwerkt Fintro, met als maatschappelijke zetel te 
Warandeberg 3, 1000 Brussel, de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van 
BNP Paribas Fortis NV die beschikbaar is op https://www.fintro.be/nl/Openbaar/Uw-
privacy?axes4=priv en in alle Fintro kantoren, met dien verstande dat de gegevens die worden 
verstrekt enkel gebruikt zullen worden voor het goede verloop van de wedstrijd. 

http://www.fintro.be/fintroprijs
http://www.fintro.be/fintroprijs
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https://www.fintro.be/nl/Openbaar/Uw-privacy?axes4=priv


 

 

Artikel 10  Geschillen 

Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgische recht, in geval van geschil zijn uitsluitend de 
Belgische rechtbanken bevoegd. 

 

Reglement opgesteld te Brussel, op 01/01/2021 

 


