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1. DE DOELSTELLINGEN VAN BELCLIV 

BELCLIV (Belgische Club voor Informaticaveiligheid - www.belcliv.be) is een vereniging 
zonder winstoogmerk, met de volgende statutaire doelen: 

- in het algemeen, alle initiatieven nemen die tot de bevordering van de 
informaticaveiligheid kunnen bijdragen;  

- publicaties in verband met de veiligheid van de informatiesystemen opstellen en 
verspreiden;  

- inlichtingen over computerschade in een gegevensbank verzamelen, niet alleen voor 
statistische doeleinden maar ook en vooral voor analytisch onderzoek van de 
risicofactoren om de voorkoming ervan te verbeteren;  

- de uitwisseling van ervaringen en ideeën op het gebied van veiligheid van de 
informatiesystemen onder haar leden bevorderen;  

- syntheses opstellen over de stand van de kennis en van de technieken op het gebied 
van veiligheid van de informatiesystemen, normen ter zake vaststellen en formaliseren;  

- de permanente vorming van haar leden verzekeren, met name door de organisatie van 
seminars en de publicatie van informatieve documenten;  

- bij de bevoegde overheden, zowel op nationaal als op internationaal niveau, acties 
voeren om een efficiënte bescherming van informaticasystemen en –programma’s te 
waarborgen.  

2. DE BELCLIV-PRIJS 

Artikel 1.  

BELCLIV heeft besloten om in 2021 een prijs ten bedrage van € 2.000 (tweeduizend 
euro) uit te reiken aan een masterthesis van de tweede universitaire cyclus (of van het 
onderwijs van het lange type op universitair niveau) die een originele bijdrage levert tot 
de beveiliging van informatiesystemen. 

Artikel 2.  

De prijs staat open voor studenten die hun masteropleiding hebben afgerond aan een 
Belgische Academische instelling voor Hoger Onderwijs tijdens het academiejaar 2019-
2020. 

Artikel 3.  

Masterthesissen zijn in het Frans, Nederlands, Duits of Engels opgesteld. 

Artikel 4.  

De prijs wordt niet verplicht uitgereikt. BELCLIV heeft het recht de prijs niet uit te reiken 
wanneer zij van oordeel is dat de masterthesissen een onvoldoende kwaliteit vertonen. 

 

 

http://www.belcliv.be/
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Artikel 5.  

De prijs kan worden uitgereikt aan twee laureaten tussen wie de jury niet kan kiezen. In 
dat geval worden er twee prijzen uitgereikt, maar wordt het bedrag van de prijs gedeeld. 

Artikel 6.  

De kandidaten kunnen maar een keer deelnemen aan de uitreiking van de BELCLIV-
prijs. 

3. AANMERKINGSCRITERIA 

Artikel 7.  

De kandidatuur moet worden gesteund door de promotor van de masterthesis. 

Artikel 8.  

De masterthesis mag geen vertrouwelijke informatie van derden gebruiken of bevatten. 

4. BEOORDELINGSCRITERIA 

Artikel 9.  

De beoordelingscriteria van de masterthesis zijn onder meer: 

- het originele karakter van de master thesis aan de vooruitgang van de veiligheid 
van informatiesystemen; 

- de wetenschappelijke, technische en/of praktische waarde voor de veiligheid van 
informatiesystemen; 

- de methodologische nauwkeurigheid; 
- de kwaliteit van de redactie; 
- de presentatie. 
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5. KANDIDAATSTELLING 

Artikel 10.  

De kandidaat dient vóór 23 december 2020 een dossier in. Dat dossier bevat: 

- zijn curriculum vitae; 

- een samenvatting in maximum twee bladzijden van de masterthesis, met alle 
volgende thema’s in de hierna weergegeven volgorde: 

1.  de naam en voornaam van de kandidaat en zijn volledige contactgegevens 
(adres, telefoonnummer, e-mailadres, …); 

2.  de naam en voornaam van de promotor van de masterthesis en diens 
volledige contactgegevens; 

3.  een getrouwe samenvatting van de inhoud van de masterthesis (maximaal 
één pagina); 

4.  de wetenschappelijke originaliteit en de persoonlijke bijdrage van de 
masterthesis op vlak van de veiligheid van informatiesystemen (maximaal 
een halve pagina); 

5.  de bijdrage van de masterthesis aan de vooruitgang van de veiligheid van 
informatiesystemen (maximaal een halve pagina); 

- het formulier inzake de toetreding tot het hier bijgevoegde reglement in bijlage 1 
op het einde van dit document. 

- de verklaring van de promotor van de masterthesis volgens model in bijlage 2 op 
het einde van dit document. 

- het bewijs van het slagen voor de studies met vermelding van de voor de 
masterthesis behaalde quotering. 

- een afgedrukt exemplaar van de masterthesis en een digitale versie ervan in pdf-
formaat. 

Het dossier dient verstuurd te worden naar: 

ir. Luc GOLVERS 
Voorzitter van BELCLIV 

Baron de Vironlaan, 29 

1700  DILBEEK 
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6. SELECTIEPROCEDURE 

Artikel 11.  

De selectie gebeurt in twee stappen: 

- Een lezerscomité aangewezen door de Raad van Bestuur van BELCLIV stelt een 
preselectie voor; 

- Een jury, samengesteld uit academici van verschillende disciplines en practici, 
kent de prijs toe aan de beste masterthesis. In voorkomend geval mag de jury 
beslissen dat het advies gevraagd wordt van een expert die in de materie van de 
masterthesis gespecialiseerd is. 

7. PUBLICITEIT 

Artikel 12.  

De oproep tot kandidaatstelling wordt uitgebreid bekendgemaakt in de universiteiten en 
instellingen voor hoger onderwijs in België. 

8. TOEPASSING VAN HET REGLEMENT 

Artikel 13.  

De Raad van Bestuur van BELCLIV interpreteert en past het onderhavige reglement 
soeverein toe. 

De beraadslaging van de jury is geheim. De jury is niet ertoe gehouden haar 
beslissingen te motiveren. Haar beslissing is definitief en is niet vatbaar voor enig 
beroep. Daarover zal geen briefwisseling en/of enige andere communicatie worden 
gevoerd. Alle deelnemers zullen individueel op de hoogte worden gebracht van de 
resultaten van de beraadslagingen van de jury. 

Louter door hun deelname verbinden de kandidaten zich ertoe de bepalingen van dit 
reglement en de beslissingen van de jury te aanvaarden. 

De kandidaten verbinden zich ertoe de verantwoordelijkheid van de jury en van de leden 
ervan niet in het geding te brengen. 
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9. PRIJSUITREIKING  

Artikel 14.  

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het derde trimester van het jaar 2021, voor zover 
gezondheidsmaatregelen dit toelaten. Tijdens die academische zitting zal de laureaat de 
bevindingen van zijn masterthesis uiteenzetten voor een publiek van personen die 
beroepsmatig bij de veiligheid van informatiesystemen zijn betrokken. 

Artikel 15.  

BELCLIV behoudt zich het recht voor om de door de laureaat meegedeelde 
samenvatting in de pers te publiceren. 

De elektronische versie van de samenvatting van de masterthesis zal overigens 
integraal beschikbaar zijn op de website van BELCLIV. 

De kandidaat aanvaardt de verwerking van zijn persoonsgegevens en van zijn foto voor 
alle doelen die met het onderhavige reglement verenigbaar zijn. 
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10. BIJLAGE 1 – FORMULIER INZAKE DE INSTEMMING MET HET 
REGLEMENT 

Document inzake de instemming met het reglement betreffende de prijs voor de 
beste masterthesis over de veiligheid van informatiesystemen, ingericht door 

BELCLIV 
 

Ondergetekenden,  

Mevr./Dhr……...........................................................(auteur van de masterthesis) 

Adres ………………………………………………………………….………………….. 

E-mail……………………………………………………………………………………… 

Telefoon ………………………………GSM…………………………………………….. 

en  

Mevr./Dhr...............................................................(promotor van de masterthesis) 

Adres ……………………….………………………………………………………….….. 

E-mail……………………………………………….……………………………………… 

Telefoon ………………………………GSM…………………………………………….. 

bevestigen hierbij kennis te hebben genomen van het reglement en aanvaarden zonder 
enig voorbehoud alle bepalingen ervan. 

Ze bevestigen ook dat het bijgevoegde dossier, voorgelegd met het oog op de uitreiking 
van de BELCLIV-prijs, naar hun weten volledig voldoet aan de criteria van het 
onderhavige reglement en dat de masterthesis geenszins vertrouwelijke gegevens van 
derden bevat. 

 

Gedaan te ……………………………………………… , op…….…………………………..  

Handtekening van de auteur    Handtekening van de promotor 

  



BELCLIV-prijs 2021 voor de beste masterthesis over informaticaveiligheid 8 van 8 

 
 
 

 
 November 2020 

11. BIJLAGE 2 – VERKLARING VAN DE PROMOTOR VAN DE THESIS 

Ondergetekende, 

Mevr./Dhr………………..........................................(promotor van de masterthesis) 

Adres ……………………….………………………………………………………….….. 

E-mail……………………………………………….……………………………………… 

Telefoon ………………………………GSM…………………………………………….. 

geeft hieronder (in max. een pagina DIN A4) de redenen waarom de masterthesis van: 

Mevr./Dhr..................................................................(auteur van de masterthesis) 

Adres ………………………………………………………………….………………….. 

E-mail……………………………………………………………………………………… 

Telefoon ………………………………GSM…………………………………………….. 

verdient voorgedragen te worden voor de BELCLIV-prijs voor de beste masterthesis 
over informaticaveiligheid. In de argumentatie zal de promotor van de masterthesis 
verwijzen naar de beoordelingscriteria uiteengezet in artikel 9 van dit reglement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedaan te ……………………………………………… , op…….…………………………..  

Handtekening van de promotor 


