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GOUDEN MEDAILLE GUSTAVE MAGNEL 

____________________________________ 
 

REGLEMENT 

 
Artikel 1 
 
Naar aanleiding van een op 23 januari 1958 gesloten overeenkomst tussen de regelingscommissie 
van de “Herdenking Prof. ir. G. Magnel” en de Alumnivereniging van de Ingenieurs afgestudeerd 
aan de Universiteit te Gent (kortweg AIG) werd besloten op regelmatige tijdstippen een “Gouden 
Medaille Gustave Magnel” uit te reiken. 

Deze medaille is bedoeld om de nagedachtenis in eer te houden van ir. Gustave Magnel, overleden 
te Gent op 5 juli 1955, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, stichter en directeur van het 
Laboratorium voor Gewapend Beton nu “Laboratorium Magnel voor Betononderzoek” van de 
Universiteit Gent. 
 
Artikel 1 bis 

 

Dit reglement werd aangepast door de permanente Beheercommissie, bevoegd en samengesteld 
volgens artikel 7 hierna, en goedgekeurd in haar vergadering van 12 september 2000 en 15 
september 2003. 
Bij interpretatie in verband met of bij contradictie tussen de anderstalige teksten primeert de 
Nederlandstalige versie. 
 

Artikel 2 
 
De medaille wordt in principe om de vijf jaar toegekend. De huidige periode is ingegaan in 2009. 
Normaal heeft de uitreiking plaats aan het einde van iedere periode. In uitzonderlijke 
omstandigheden kan de uitreiking voor de afloop van de vijf jaren plaatsvinden. 
 
Artikel 3 

 
De medaille wordt toegekend aan de ontwerper(s) van een uitgevoerd en voltooid bouwwerk dat 

beschouwd kan worden als een belangrijke en merkwaardige toepassing van gewapend en/of 
voorgespannen beton. 
Bij toekenning wordt geen rekening gehouden met de nationaliteit van de ontwerper(s) noch met 
het land waar het bouwwerk werd uitgevoerd. Het bouwwerk dient voltooid te zijn in de beoogde 
periode van vijf jaar. 

 
Artikel 4 
 
De periodieke toekenning van de medaille is toevertrouwd aan een Beheercommissie die handelt 
onder leiding van de AIG. 
De kandidaturen moeten aan deze commissie worden overgemaakt. 

 
Artikel 5 
 
Wijze van kandideren: 

a) voorgesteld worden door de Beheercommissie; 

b) voorgesteld worden door een derde (particulier, vereniging, openbare instelling, …) 
c) zich rechtstreeks kandidaat stellen. 

 
Artikel 6 
 
Bij iedere kandidatuur is nodig: 

a) een beknopte beschrijving van het voorgesteld bouwwerk; 
b) een verklaring, door de kandidaat of kandidaten en twee andere personen ondertekend, 

waardoor blijkt dat hij of zij de werkelijke ontwerper(s) is of zijn van bedoeld bouwwerk; 

c) een door de kandidaat of kandidaten ondertekende brief waarbij hij of zij zich bereid 
verklaren de Beheercommissie alle bijkomende inlichtingen en bijzonderheden te 
verstrekken, nodig om de jury in de gelegenheid te stellen een juist oordeel te vormen over 
het bouwwerk in kwestie; 

d) het “curriculum vitae” van de kandidaat of kandidaten. 
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De kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld. 
Wanneer de kandidatuur niet in aanmerking wordt genomen of tot geen gunstig resultaat leidt, 
worden de bovenop gesomde stukken op wens van de kandidaat of kandidaten terugbezorgd. 
 
Artikel 7 
 
De Beheercommissie is permanent en bestaat uit: 

- de voorzitter in functie van de AIG; van rechtswege neemt hij het voorzitterschap van de 
Beheercommissie waar. Het staat hem vrij in deze zijn bevoegdheid over te dragen aan één 
van de ondervoorzitters. 

- de penningmeester in functie van de AIG; 
- een lid van de raad van beheer van de AIG, gewoonlijk belast met de redactie van de 

publicaties van de vereniging; 

- een hoogleraar of gewoon hoogleraar van de Universiteit Gent met onderwijsopdracht in de 
opleiding burgerlijke bouwkunde. 

- een adviserend ingenieur gehecht aan een studiebureau; 
- een burgerlijk ingenieur verbonden aan een aannemersbedrijf; 

 
In geval van ontslag, overlijden of ernstige tekortkoming voorziet de Beheercommissie in hun 
vervanging. 

Een lid van de Beheercommissie mag geen deel uitmaken van de wetenschappelijke jury. 
 
Artikel 8 
 
De Beheercommissie bestuurt de werkzaamheden volgens de letter en de geest van de 
overeenkomst. Zij laat de medaille slaan en bepaalt de uitgaven, nodig voor de begeleidende 
plechtigheid. Met het oog op het onderzoek van de kandidaturen heeft zij volmacht binnen de 

perken van de beschikbare gelden. 
 
De beraadslagingen over de toekenning van de medaille zijn geheim. In geval van stemming valt 
de beslissing bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van 
de voorzitter doorslaggevend. 
In elk der gevallen beslist de voorzitter of de stemming mondeling gebeurt of door middel van 

geheime stembrieven. 
 
Hij is gerechtigd de stemming toe te laten bij geschreven procuratie of per ondertekende brief. 
Zowel in het ene als het andere geval dient het voorwerp van de stemming nader te worden 
bepaald. 
 
Artikel 9 

 
De Beheercommissie doet een eerste schifting. 
Zij wijst de kandidaturen af die volgens haar niet conform zijn aan de bepalingen van het huidig 
reglement. Zo nodig vult ze de dossiers van de andere kandidaten aan. Vervolgens stelt ze een 
wetenschappelijke jury aan. 
 
Artikel 10 

 
De wetenschappelijke jury is samengesteld uit burgerlijk ingenieurs verbonden of afgestudeerd aan 

een Belgische universiteit: 
- twee aan de Universiteit Gent; 
- één aan de Université de Liège; 
- één aan de Katholieke Universiteit Leuven; 

- één aan de Université Catholique Louvain-la-Neuve; 
- één aan de Vrije Universiteit Brussel; 
- één aan de Université Libre Bruxelles. 

 
Het voorzitterschap en het secretariaat worden waargenomen door de juryleden van de Universiteit 
Gent. Het voorzitterschap wordt bij voorkeur waargenomen door een hoogleraar of gewoon 
hoogleraar verbonden aan het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek. 

De jury onderzoekt de verdiensten van de kandidaat of kandidaten die door de Beheercommissie 
werden voorgedragen. 
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Zij kan de Beheercommissie om meer inlichtingen verzoeken. Zij legt aan de Beheercommissie een 

gemotiveerd verslag voor waarin zij de naam van de laureaat of laureaten voorstelt. De 
beraadslagingen en stemmingen zijn aan dezelfde voorwaarden onderworpen als beschreven onder 
artikel 8 hiervoor. 
De juryleden melden aan hun voorzitter mogelijke belangenvermenging. 
De juryleden hebben recht op vergoeding voor verplaatsing en andere kosten, gemaakt als gevolg 
van hun opdracht. 
 

Artikel 11 
 
Na kennis genomen te hebben van het verslag van de wetenschappelijke jury wijst de 
Beheercommissie de laureaat of laureaten aan van de “ Gouden Medaille Gustave Magnel”. In geen 
geval mag de beslissing van de Beheercommissie bekend worden gemaakt zonder voorafgaande 
goedkeuring van de Raad van Beheer van de AIG. Alleen de Raad van Beheer maakt de naam van 

de laureaat of laureaten openbaar. 
 
Artikel 12 
 

De Beheercommissie doet voorstellen aan de Raad van Beheer van de AIG met het oog op de 
uitreiking. Nadat de instemming van de Raad van Beheer van de AIG is verworven treft de 
Beheercommissie de gepaste uitvoeringsmaatregelen. 

 
 
Artikel 13 
 
De laureaat of laureaten worden uitgenodigd om op de plechtige uitreiking waarvan sprake in 
artikel 12 hiervoor, de medaille in ontvangst te nemen. Deze plechtigheid vindt in principe te Gent 
plaats en staat onder de auspiciën van de AIG. 

Aan de laureaat of laureaten wordt eveneens een diploma uitgereikt dat hen het recht verleent de 
titel van “Laureaat van de Gouden Medaille Gustave Magnel” te voeren. 
Met het oog op het inrichten van de plechtige uitreiking doet de AIG een beroep op de 
medewerking van de academische overheid en andere belangstellenden. 
Indien de laureaat of laureaten niet in België woonachtig zijn, kunnen de reis- en verblijfkosten 
geheel of gedeeltelijk vergoed worden. 

 
* * * 


