
 

 

 

Reglement Preselectie Kandidaten voor de PrixFintroPrijs 
2022 
 

Dit reglement legt uit hoe de preselectie van potentiële kandidaten voor de PrixFintroPrijs 2022 

verloopt.  

Artikel 1: Voordragen van kandidaturen 

1.1 Een potentiële kandidatuur kan enkel door de selectie van representatieve organisaties en 

individuen onder artikel 3.4  van het Wedstijdreglement voor de PrixFintroPrijs 2022 (beschikbaar op:  

https://www.fintro.be/fintroprijs?axes1=nl&axes4=priv voorgedragen worden voor de PrixFintroPrijs. 

Een kandidaat kan niet worden voorgedragen voor meer dan één categorie van de PrixFintroPrijs. Een 

kandidaat kan ook niet zelf zijn kandidatuur voordragen. 

Er worden geen beperkingen opgelegd qua vorm of inhoud voor het werk van de artiest/kunstenaar 

die voorgedragen kan worden als kandidaat. 

1.2 De personen/organisaties/instellingen die een potentiële kandidaat voordragen bevestigen dat 

- zij de kandidaat hiervan voorafgaandelijk op de hoogte hebben gebracht en dat hij/zij hier 

uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.  Indien de potentiële kandidaat geen toestemming heeft gegeven, 

kan hij/zij niet ingestuurd worden als potentiële kandidaat. 

- zij de betrokken kandidaat geïnformeerd hebben over de Privacyverklaring van BNP Paribas 

Fortis SA/NV en eventuele updates daarvan. 

https://www.fintro.be/fintroprijs?axes1=nl&axes4=priv


 

 

 

1.3 Om geldig te zijn, moeten de aanbevelingen van de kandidaturen ontvangen worden tussen 

maandag 14 maart 2022 en 15 mei 2022 om 23u59.  De aanbevelingen kunnen ingestuurd worden 

via de webpagina van de PrixFintroPrijs op https://www.fintro.be/fintroprijs?axes1=nl&axes4=priv 

Artikel 2 : Centralisatie van de ingestuurde kandidaturen en voordragen van de kandidaten aan de 

vakjury’s  

2.1  Alle ingezonden kandidaturen worden, op algemene coördinatie van Savant Books & Things, aan 

de verschillende vakjury’s (per discipline) overgemaakt die de kandidaturen beoordelen. 

2.2  Voor kandidaten die toch meerdere malen zouden voorgedragen worden, wordt slechts rekening 

gehouden met de eerste inzending . De latere inzendingen worden buiten beschouwing gelaten. Fintro 

behoudt zich het recht voor deze deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd alsook kandidaten die zelf 

hun kandidatuur zouden hebben ingezonden . 

2.3  Elk bedrog en elke poging tot bedrog, elke vervalsing en elke inbreuk op het reglement in het kader 

van de wedstrijd PrixFintroPrijs, wordt gesanctioneerd met de onmiddellijke uitsluiting van de 

preselectie . Deze inschrijving van de kandidatuur wordt dan ook als onbestaande beschouwd. 

2.4 De personen/organisaties/instellingen die een potentiële kandidaat voordragen garanderen dat de 

ingestuurde kandidaat 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. De personen/organisaties/instellingen die een potentiële kandidaat 

voordragen vrijwaren de Organisator (zoals aangeduid in het wedstrijdreglement) 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 3:  Keuze van de finalisten uit de ingestuurde kandidaturen  

3.1  In een eerste jurybijeenkomst stellen de juryleden een longlist van tien kandidaten per categorie 

op en kiezen ze de 3 ( DRIE) finalisten voor hun specifieke categorie . In een tweede bijeenkomst kiest 

de jury de laureaat, de nummer twee en de nummer drie. 

3.2 De jury is volkomen vrij in haar keuze.   

De beslissingen worden genomen bij consensus of, indien dit niet mogelijk blijkt, bij gewone 

meerderheid van stemmen bij wijze van handopsteking.  

3.3 De verschillende jury’s motiveren hun beslissing in een juryverslag. Over de uitslag van de 

stemmingen of de beweegredenen van de verschillende jury’s wordt geen enkele correspondentie 

gevoerd.  

3.4 De uiteindelijke beslissing van de jury’s is onaanvechtbaar.  

https://www.fintro.be/fintroprijs?axes1=nl&axes4=priv


 

 

 

3.5 Meteen na de eerste beraadslaging worden de  finalisten door de jury op de hoogte gesteld  per 

elektronische post of per brief van hun status als finalist van de PrixFintroPrijs.  

 

Reglement opgesteld te Brussel, op 1 januari 2022 

 


