
Wedstrijdreglement OORKONDES 2021 

1. Organisatie 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, 
Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen en Toerisme Oostende VZW, BTW BE 0414.880.183, 
Monacoplein 2 in 8400 Oostende (hierna genoemd: de organisator).  

Deelnemen aan de wedstrijd kan individueel of in teamverband door deelnemers en 
teams die voor de meerderheid in België gevestigd en actief zijn.  

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel na registratie en op de wijze en via de kanalen 
zoals vermeld worden bij de wedstrijdinformatie.  

De organisator kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, 
overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze wedstrijd. 
Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd. 
De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers en/of podcasts te weigeren 
en uit te sluiten van verdere deelname indien deze niet voldoen aan redelijke normen 
van onder meer kwaliteit en inhoud of ongeschikt, aanstootgevend of ongepast zijn. 
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te 
wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de 
wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De 
organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een 
verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. 
In geen geval kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte 
schade of enig verlies van inkomsten door een technisch probleem of andere 
omstandigheden die invloed op de deelname kunnen uitoefenen, inclusief maar niet 
gelimiteerd tot downtime van de website of applicatie of de onmogelijkheid om 
inzendingen te verwerken. 
Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit 
reglement.  
De beslissingen van de organisator – over de wedstrijd, over de deelname, over de 
aanduiding van de winnaar, over de prijzen, over de toepassing van het reglement en 
ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn 
bindend. 

2. Looptijd en timing 

Deze wedstrijd loopt van 16.9.2021 tot en met 4.12.2021. 

Donderdag 16 september 2021 wordt de naam van de juryvoorzitter bekendgemaakt 
en wordt gelijk ook de oproep gelanceerd naar makers van podcasts om, individueel of 
als team, deel te nemen aan deze wedstrijd met één of meer Nederlandstalige 
podcasts waarvan tussen 1 september 2020 en 1 oktober 2021 minstens één nieuwe 
aflevering in première gaat of is gegaan.  
De termijn voor registratie als deelnemer, maker van een podcast, loopt tot en met 5 
oktober 2021, 23:59 uur (deadline).  
De organisator kan vrij makers van podcasts contacteren voor deelname. 
De longlist, met alle deelnemers en titels van podcasts, wordt opgesteld door de 
organisatoren van de Oorkondes. 
Voor de duidelijkheid: opgenomen worden in de longlist is géén nominatie. 



Deelnemers, makers van een postcast, worden uitgenodigd om voor 5 oktober 2021 
(23:59 uur) twee afleveringen naar keuze van hun podcast door te sturen voor 
beoordeling door de professionele jury.  
Wanneer van een podcast slechts één aflevering bestaat, volstaat vanzelfsprekend die 
ene aflevering. 

Op zaterdag 6 en zondag 7 november 2021 komen de juryleden van de verschillende 
categorieën, per categorie afzonderlijk, samen om over de nominaties in de 
verschillende categorieën te debatteren en beslissen. 

Woensdag 10 november 2021 worden de nominaties in de verschillende categorieën 
van de Oorkondes bekendgemaakt, samen met de namen van de juryleden in de 
verschillende categorieën. 

Na de bekendmaking van de nominaties worden de jury’s van de verschillende 
categorieën ontbonden en worden de juryleden doorgeschoven naar een andere 
categorie.  
De juryleden krijgen dan drie weken de tijd om naar de genomineerden in die categorie 
te luisteren. 

Woensdag 1 december 2021 komen de nieuw samengestelde jury’s samen om over 
de winnaar in hun categorie te beraadslagen en te beslissen. 

Zaterdag 4 december 2021 worden de winnaars van de Oorkondes bekendgemaakt 
tijdens het DS Podcastfestival in Oostende. 

3. Deelname – Beoordeling 

De Oorkondes 2021 worden uitgereikt in vijf categorieën: Nieuws, Cultuur, Inzicht, Talk 
en Story. Daarnaast wordt ook één publieksprijs uitgereikt. 

De deelnemer garandeert dat zijn podcast geen inbreuk maakt op wetten of 
reglementen en dat de podcast geen rechten van derden aantast.  

De deelnemer vrijwaart de organisator voor alle mogelijke vorderingen van derden. 

Enkel Nederlandstalige podcasts worden beoordeeld.  

De podcast mag geen radio- of tv-programma zijn dat louter ook in podcastvorm wordt 
aangeboden. 

Bewerkingen van radio- of tv-programma’s kunnen wel worden beoordeeld op 
voorwaarde dat de podcast wezenlijk verschilt van de radio- of tv-uitzending.  

Om beoordeeld en genomineerd te kunnen worden, moet van een podcast tussen 1 
september 2020 en 1 oktober 2021 (23:59 uur) minstens één nieuwe aflevering in 
première zijn gegaan. 
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De organisatoren beslissen, in overleg met iedere deelnemer, de makers van een 
podcast, in welke categorie een podcast wordt ingedeeld. Bij onenigheid krijgt de 
juryvoorzitter het laatste en beslissende woord. 

De professionele jury verschilt per categorie en bestaat telkens uit vijf juryleden en de 
juryvoorzitter. De juryvoorzitter heeft het laatste en beslissende woord over de 
samenstelling van de verschillende jury’s. 

Juryleden (inclusief de juryvoorzitter) mogen op geen enkele manier betrokken zijn bij 
de creatie of de distributie van een podcast op de longlist in hun categorie. Bij een 
juryberaadslaging mag ook niemand aanwezig zijn die betrokken is bij de creatie of 
distributie van een podcast op de longlist (en/of de lijst met genomineerden). 

In elk categorie worden maximum zes genomineerden aangeduid door de 
professionele jury. 

Uit de genomineerden kiest de jury vrij de winnaar per categorie bij meerderheid van 
de stemmen. Enkel bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter bepalend. 

De juryvoorzitter wordt in zijn takenpakket bijgestaan door de organisatoren van de 
Oorkondes, maar werkt én beslist volledig onafhankelijk. 

Elke onenigheid, waarvoor de juryvoorzitter zich onbevoegd verklaart, alsook elke 
aanpassing van de regels, wordt behandeld door een commissie die bestaat uit twee 
medewerkers van De Standaard, twee medewerkers van Toerisme Oostende, twee 
onafhankelijke leden en de juryvoorzitter. Een beslissing vereist een meerderheid van 
de stemmen.  

De door de jury’s genomineerden in de verschillende categorieën zijn automatisch 
genomineerd voor de publieksprijs.  

Uit de longlist wordt de winnaar van de publieksprijs door een online stemming 
bepaald door het publiek op basis van het hoogste aantal stemmen voor een podcast. 

Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie 
van hun naam, en hun identificatie als deelnemer en/of winnaar.  

De deelnemers, genomineerden en winnaars ontvangen geen vergoeding of 
compensatie. 

De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/partners in gebreke zouden 
blijven, noch bij defecten en tekortkomingen. 

4. Privacy 
De volledige privacy-policy zoals toegepast door de organisator staat op http://
mediahuis.be/privacy-policy. 

5. Het verloop van de wedstrijd, evenals de interpretatie en uitvoering van de huidige 
regels zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. 
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen bevoegd. 
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