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Vredesprijs 2022 

De stad Sint-Niklaas hecht heel veel belang aan wereldvrede, het is dan ook geen toeval dat we lid zijn van 

de internationale organisatie Mayors for Peace. 

In 2022 kent de stad Sint-Niklaas voor de tweede maal een jaarlijkse Vredesprijs toe. Dit gebeurt tijdens de 

Vredefeesten, die herinneren aan de bevrijding van de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog in september 

1944. Deze prijs kadert in het lokaal mondiaal beleid van de stad dat: 

• open, solidair, duurzaam, verbindend en transversaal is 

• en dat bijdraagt tot meer internationale rechtvaardigheid en gelijkheid door middel van 

samenwerking, gedragsverandering en beleidskeuzes. 

Deze Vredesprijs past ook binnen het kader van de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de 

Verenigde Naties en binnen de Vredesdriehoek, die de drie kernelementen omvat waarmee we oorlog en 

conflict willen voorkomen: ontwapening, ontwikkeling en mensen- en volkerenrechten/zelfbestuur. 

Reglement  
Artikel 1 

Enkel organisaties, verenigingen, individuen en initiatieven die een uitgesproken band hebben met Sint-
Niklaas komen in aanmerking voor deze prijs. 

Artikel 2 

Een overleden persoon kan niet in aanmerking komen voor de Vredesprijs, tenzij hij of zij pas overlijdt na de 
aanduiding tot winnaar. 

 
Artikel 3 

Een organisatie, vereniging, individu of initiatief kan de Vredesprijs maar éénmaal ontvangen. 

 
Artikel 4 

Mogelijke laureaten moeten volgende principes huldigen: 

• geweldloosheid 

• respect 

• verdraagzaamheid 

• non-discriminatie 

• solidariteit. 

De initiatieven die zij ontwikkelen moeten bovendien inspirerend kunnen werken voor anderen. 

 



 

 

 
Artikel 5 
De procedure verloopt als volgt: 

1. Elk jurylid maakt voor zichzelf een rangschikking van de ingezonden kandidaatstellingen op. 
2. Tijdens een of meer overlegmomenten stelt de jury bij consensus één of meer kandidaten voor aan 

het college van burgemeester en schepenen. 
3. Vervolgens wordt de prijs door het college toegekend aan één laureaat. 

 
Artikel 6 

1. De laureaat ontvangt een geldprijs van 500 EUR en een trofee. 
2. De uitreiking vindt plaats tijdens de Vredefeesten. 

 
Artikel 7 

De jury wordt samengesteld door het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 8 

Alle inwoners en verenigingen van Sint-Niklaas kunnen een organisatie, vereniging, individu of initiatief 
voordragen voor deze prijs.  

 
Artikel 9 
De kandidaturen worden ingediend bij internationalesamenwerking@sint-niklaas.be voor 31 mei 2022. 

De voordracht omvat: 

• een duidelijk profiel van de mogelijke laureaat (gegevens, eventueel website); 

• een overtuigende motivatie waarom een organisatie, vereniging, individu of initiatief de Vredesprijs 
verdient; 

 
Artikel 10 

Tegen het voorstel van de jury en de beslissing van het college van burgemeester en schepenen is geen 
verhaal mogelijk. 


