
WETSTRIJDREGLEMENT “KERSTETALAGES” 2022 

 

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 25/04/2022. Dit 

reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 27/06/2022 tot 12/07/2022 en 

ligt ter inzage bij de dienst economische expansie en handel van het gemeentebestuur van 

SintLambrechts-Woluwe, 2 Paul Hymanslaan, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 13u.30 tot 

15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 

 

De Raad, 

 

BESLIST: 

 de aanwending van een totale uitgave van 10.500 EUR op artikel 52003/321-

01/3920 van de gewone begroting 2022 goed te keuren voor de betaling van de 

prijzen aan de 9 winnaars van de kerstetalagewedstrijd 2022; 

 onderstaand reglement goed te keuren: 

 
WEDSTRIJDREGLEMENT 

“KERSTETALAGES” 2022 
 

DIENST ECONOMISCHE EXPANSIE EN HANDEL 

 

Paul Hymanslaan , 2 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

Tel.: 02 761 27 72 - 02 761 29 57 

E-mail: negoce.handel@woluwe1200.be 
 
 

1. De dienst Economische expansie en handel van Sint-Lambrechts-Woluwe organiseert 

voor de handelszaken binnen de gemeente voor de tweede keer een etalagewedstrijd rond 

het thema Kerstmis. 

2. Alle handelaars en ambachtslui van de gemeente mogen gratis aan de wedstrijd deelnemen. 

3. Deze wedstrijd heeft als doel om negen etalages te selecteren en te belonen op basis van 

de drie categorieën bepaald in punt 7. 

4. De deelname- en stemformulieren, vastgelegd door het College van burgemeester en 

schepenen, zijn beschikbaar bij de dienst Economische expansie en handel - 

Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts- Woluwe (Paul Hymanslaan 2) of kunnen worden 

gedownload via de website van de gemeente www.woluwe1200.be. 

5. Inschrijven kan online via de website van de gemeente www.woluwe1200.be en de correct 

ingevulde (papieren) deelnameformulieren moeten voor 20/11/2022 worden verstuurd 

naar het Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe - Dienst Economische expansie 

en handel. 

6. Er wordt enkel rekening gehouden met de kandidaturen van personen die hun 

deelnameformulier binnen de opgelegde termijn hebben ingediend. 

7. De wedstrijd voorziet in drie soorten categorieën: 

• De meest originele kerstetalage 

• De meest traditionele kersetalage 

• De meest verlichte kerstetalage 

8. De deelnemers verbinden zich ertoe de versiering van hun etalage uiterlijk op 07/12/2022 
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aan te brengen en deze tijdens de hele eindejaarsperiode te behouden tot 02/01/2023. Bij 

beslissing van het College wordt, omwille van de eerlijkheid, voorgesteld om deelnemers 

die de uiterste datum (07/12/2022) voor de installatie van de versiering van hun etalage 

niet halen, te diskwalificeren. 

9. De naar behoren ingevulde stembiljetten moeten tussen 07/12/2022 en 20/12/2022 worden 

gedeponeerd in de daartoe bestemde stembussen, waarvan de plaatsen worden bepaald 

door het College van burgemeester en schepenen. Het is ook mogelijk om tijdens diezelfde 

periode online te stemmen op de website van de gemeente www.woluwe1200.be. 

10. Slechts één stem per persoon zal worden geteld. Indien wordt vastgesteld dat de identiteit 

van een persoon overeenkomt met meer dan één stem, worden al deze stemmen als nietig 

beschouwd. 

11. De stembiljetten zullen worden gebruikt om te beslissen tussen de kandidaten en de top 

drie van winnaars en de rangorde in elke categorie te bepalen. 

12. De bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden in de loop van de dag op 23/12/2022. 

De deelnemers zullen ten minste 15 dagen van tevoren per post in kennis worden gesteld 

van de modaliteiten voor deze bekendmaking. De winnaars worden achteraf per schrijven 

op de hoogte gebracht. 

13. De prijzen voor elke categorie zijn de volgende: 
- eerste plaats: 2.000 EUR 

- tweede plaats: 1.000 EUR 

- derde plaats: 500 EUR 

Een etalage kan slechts in één van de categorieën voor een prijs in aanmerking komen. 

Indien een deelnemer in meer dan één categorie is geklasseerd, wordt hij geselecteerd 

voor de categorie waarin hij het best geklasseerd is. 

14. De deelnemers staan de reproductierechten, de verspreidingsrechten voor breed publiek en 

de morele rechten op hun werken voor een termijn van twee jaar af aan de gemeente Sint-

Lambrechts-Woluwe en dit met als doel om gereproduceerd te worden in het 

gemeentemagazine Wolu Info of Wolu €co, of op een affiche of sociale media. 

15. De persoonsgegevens van de deelnemers die ter gelegenheid van de wedstrijd 

samengebracht worden in de databanken van de gemeente worden behandeld volgens de 

richtlijnen van de wet van 08/12/1992. Deze gegevens worden niet aan derden 

meegedeeld. Elke deelnemer heeft het recht om op ieder ogenblik zijn persoonlijke 

gegevens in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen. 

 

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 

het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 

14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 

Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
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