Reglement BNA Kubus
De hoogste BNA-onderscheiding is de BNA
Kubus. De BNA Kubus kan worden toegekend
− aan het – al dan niet gerealiseerde – werk
van een architect. Zowel gebouwen als
(delen van) de gebouwde omgeving komen
in aanmerking.
− aan personen, al dan niet architect, die een
bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de
bevordering van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening door architecten of van
het totstandkomen van de gebouwde
omgeving.
Nader gepreciseerd kunnen genomineerden
afkomstig zijn uit de volgende categorieën:
a. architecten, voor het gehele oeuvre of voor een
bepaald werk
b. architecten of architectenbureaus, tezamen met
hun adviseurs en/of opdrachtgevers in het kader
van een bepaald werk
c. personen, niet zijnde architect, of instellingen,
die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor:
− de beroepsuitoefening van architecten in het
algemeen
− een bepaald werk of onderdeel van de
gebouwde omgeving.
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1 KUBUSUITREIKING
Sinds 1998 wordt de Kubus in het najaar uitgereikt.
Daarnaast kan incidenteel de Kubusuitreiking
worden gekoppeld aan een voor de genomineerde
bijzondere gebeurtenis.

2 PROCEDURE
1
Jaarlijks benoemt het BNA-bestuur een jury, naast
de voorzitter, bestaande uit vijf personen, waarvan
de meerderheid BNA architect-lid is. Het BNAbestuur stelt de categorie vast waarbinnen de jury
een kandidaat moet nomineren.
Het bestuur kan zich bij de selectie van jury-leden
door personen en instellingen binnen en buiten de
BNA laten adviseren.
De jury staat onder voorzitterschap van een BNAbestuurslid, dat in de jury geen stemrecht heeft.
Een BNA-medewerker wordt (zonder stemrecht) ter
ondersteuning aan de jury toegevoegd.
2
De jury dient binnen de vastgestelde termijn een
deugdelijk gemotiveerd voorstel voor twee
genomineerden te doen. De eerste voorkeur wordt
bekendgemaakt aan het BNA-bestuur. Het BNAbestuur is gehouden de voorkeur van de jury als
bindend te beschouwen.
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3
Door het BNA-bestuur wordt de eerstgenomineerde gevraagd de BNA Kubus te
aanvaarden. Alleen indien de eerste kandidaat de
BNA Kubus niet wil of kan aanvaarden, wordt de
tweede kandidaat aan het BNA-bestuur bekend
gemaakt.
Indien ook deze van aanvaarding afziet, heeft nader
overleg in het bestuur en in de jury plaats.
4
In goed overleg tussen bestuur, jury en
Kubuskandidaat wordt publiekelijk bekendgemaakt,
aan wie de BNA Kubus in dat jaar is toegekend,
met welke motivering, alsook wanneer en waar de
Kubusuitreiking plaats heeft.
5
Tot het moment waarop de bekendmaking – als
bedoeld onder IV – plaats heeft, zijn leden van het
BNA-bestuur, van de jury en andere betrokkenen
gehouden tot strikte vertrouwelijkheid over de
genomineerden.
Ook daarna worden overwegingen over de andere
kandidaten als strikt confidentieel beschouwd.
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