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STAALBOUWWEDSTRIJD 2020 

REGLEMENT 
 

 
DOELSTELLINGEN 
 
Deze wedstrijd werd voor het eerst georganiseerd door Infosteel in 1998 en heeft als doelstelling: 
• de mogelijkheden van staalbouw aan te moedigen door creatieve en innovatieve toepassingen van staal onder de aandacht 

te brengen. 
• een stand van zaken op te stellen van de staalprojecten op het vlak van architectuur en engineering. 
• het publiek op de hoogte te brengen van recente kwalitatieve bouwwerken in staal en de ontwerpers, ingenieurs, 

staalconstructeurs en andere betrokken partijen ervan onder de aandacht te brengen. 
 
DEELNAME 
 
• Elk gebouw in België dat voornamelijk in staal werd uitgevoerd, en dat afgewerkt, opgeleverd of ingehuldigd is tussen juni 2018 

en juni 2020, komt in aanmerking.   
• Elk gebouw dat buiten België is gelegen dat voornamelijk in staal werd uitgevoerd, en dat afgewerkt, opgeleverd of ingehuldigd 

is tussen juni 2018 en juni 2020 komt in aanmerking op voorwaarde dat een belangrijke partij in het project haar hoofdzetel in 
België heeft. LET OP: Bruggen komen niet in aanmerking, hiervoor is er een aparte wedstrijd. 

• De projecten worden ingediend door de inschrijver. Dit kan zijn: de opdrachtgever, de architect, de raadgevende ingenieur, de 
staalbouwer, een toeleverancier of de algemene aannemer. 

• De inschrijver staat in voor de nauwkeurigheid van de op het inschrijvingsformulier vermelde gegevens en van het ingediende 
materiaal. Hij draagt de eventuele kosten die voortvloeien uit onjuiste informatie op zijn documenten. 

• Hij informeert de overige betrokken partijen van deelname van het project aan de Staalbouwwedstrijd. 
• Projecten die eerder deelnamen aan de Staalbouwwedstrijd kunnen niet aan deze editie van de wedstrijd deelnemen. 
• De inschrijving kan worden geweigerd wanneer het dossier niet volledig is of het ingediende materiaal niet in 

overeenstemming is met het reglement. In dat geval wordt de inschrijver daarvan op de hoogte gebracht. 
• De inschrijver waarborgt uitdrukkelijk dat het ingediende materiaal geen inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander 

recht van derden, op enige wetgeving en dat dit geen voorwerp bevat waarop een derde rechten zou kunnen laten gelden, en 
waarborgt alle nodige toelatingen te hebben bekomen voor het gebruik van het ingediende materiaal in om het even welke 
vorm door Infosteel - Infosteel in het kader van zijn promotiecampagnes voor de staalconstructie, m.i.v. opname in een online 
databank en weergave op internet. 

 
HET TIJDSCHEMA 
 
• 01/03/2020: Start aanmelden van projecten aan via https://www.infosteel.be/staalbouwwedstrijd 
• 30/09/2020 - VERLENGD: Einddatum aanmelden & indienen van het volledige dossier 
• Medio/12/2020: Publieksprijs 
• Medio/02/2020: Slotevent & prijsuitreiking 
• 01/03/2021: Publicatie in het magazine Info-Steel 
 
JURY & PRIJZEN 
 
Op basis van de aanvaarde inzendingen maakt de préjury een lijst op en worden vervolgens de nominaties toegekend voor de 
verschillende prijzen bvb: 
• utiliteitsbouw, 
• residentieel, 
• industrieel, 
• specifieke elementen in staal, 
• internationaal, 
• renovatie, 
• duurzaam, 
• ...  
Op het afsluitend event zal de jury de laureaten kiezen voor de verschillende prijzen. 
Er wordt ook een ‘Publieksprijs’ uitgereikt ter gelegenheid het afsluitend event.   
De beraadslagingen van de préjury en de jury zijn vertrouwelijk, souverein en onherroepelijk. Er is geen verhaal mogelijk tegen haar 
beslissingen. Juryleden kunnen geen projecten indienen. Indien een project wordt ingediend door een andere partij en waarbij het 
jurylid betrokken is, dan neemt het jurylid geen deel aan de beoordeling.  
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BEOORDELINGSCRITERIA 
 
Het kwalitatieve gebruik van staal, vanuit de oogpunten techniek, creativiteit, economie, duurzaamheid, ... 
 
Bij zijn beoordeling houdt de jury daarvoor rekening met de volgende criteria: 
• Het concept: uitgangspunten van het ontwerp, constructieconcept, creativiteit, innovatie en flexibiliteit 
• De context: de omgevings- en architecturale integratie in de omgeving, het samenspel met andere materialen 
• De toepassing van staal: materiaalkeuze en –gebruik, optimalisatie, detaillering en uitvoeringskwaliteit 
• De prestaties: stabiliteit, veiligheid, corrosie, onderhoud en kostprijs  
• Duurzaam bouwen: hergebruik, recyclage, energie-efficiëntie, carbon footprint, flexibiliteit 
 
PRIJZEN & MEDIACAMPAGNE 
 
• Alle deelnemende projecten komen uitvoerig aan bod op het afsluitend event, in het magazine Info-Steel en worden 

gepubliceerd op de website en de sociale media van Infosteel. 
• De laureaten en de genomineerden ontvangen het ‘diploma’ van de Staalbouwwedstrijd met bijhorend promotiemateriaal. 
• De laureaten en genomineerden staan centraal in een pers- en pr-campagne in de gespecialiseerde media en dagbladen om de 

projecten bij het brede publiek bekend te maken. 


