Reglement betreffende de uitreiking van de BIBF-Prijzen
in het Hoger Onderwijs aan eindverhandelingen in het domein van de
boekhouding en de fiscaliteit
HET NAGESTREEFDE DOEL
Het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (B.I.B.F) wil op een concrete wijze het
wetenschappelijk onderzoek in verband met boekhouding en fiscaliteit aanmoedigen, meer bepaald
onder de jongeren. Het Instituut reikt dan ook jaarlijks een aantal BIBF Prijzen uit aan studenten van het
hoger onderwijs die studies volgen in een boekhoudkundig en fiscaal vakgebied.
WAAR GAAT HET OVER?
Sinds het academiejaar 1997-1998, bekroont het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en
Fiscalisten eindverhandelingen met de "B.I.B.F-PRIJZEN". Vanaf de editie 2017 worden er elk jaar twee
BIBF prijzen uitgereikt per taalrol :
-

Eén BIBF prijs voor de studenten van het Economisch Hoger Onderwijs van het korte type, met
volledige leerplan (Bachelor) of sociale promotie/Ondernemingsopleidingen;
Eén BIBF prijs voor de studenten van het Universitair of Economisch Hoger Onderwijs van het
lange type (Master),

Het door de student behaalde diploma dient bovendien toegang te verlenen tot het beroep van "erkend
boekhouder(-fiscalist) B.I.B.F" om deel te nemen aan deze wedstrijd.
De eindverhandelingen moet op een originele en wetenschappelijke manier een bijdrage leveren in het
domein van de boekhouding en de fiscaliteit.
DE BIBF PRIJZEN
Jaarlijks zal het B.I.B.F in beide bovenvermelde onderwijstypes, twee eindverhandelingen bekronen, één
in het Nederlands en één in het Frans. Er worden dus in totaal 4 BIBF prijzen per academiejaar
uitgereikt.
Deze BIBF prijs bedraagt 1.250 euro
Daarenboven kan een samenvatting gepubliceerd worden in de veertiendaagse nieuwsbrief van het
B.I.B.F "PACIOLI" verspreid onder meer dan 6.000 "erkende boekhouders B.I.B.F" en aan prominenten
uit de economische en financiële wereld.
Het B.I.B.F behoudt zich het recht voor om één op meerdere bekroonde werken geheel of gedeeltelijk te
publiceren.
WELKE EINDVERHANDELINGEN KOMEN IN AANMERKING?
Enkel de eindverhandelingen die een boekhoudkundig of fiscaal onderwerp behandelen, en die nog niet
eerder werden uitgegeven of ingediend in het kader van enige andere prijs, komen in aanmerking
Alleen eindverhandelingen komen in aanmerking. Doctoraatsthesissen zijn dus uitgesloten.

INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN
De eindverhandeling moet bij het B.I.B.F ingediend worden door de onderwijsinstelling waaraan de
kandidaat zijn/haar studies beëindigd heeft.
Na een eventuele interne selectie, zullen de onderwijsinstellingen de door hen weerhouden
eindverhandeling bij het B.I.B.F indienen in 3 exemplaren (2 ingebonden exemplaren en 1 losbladig
exemplaar). Elke verhandeling dient vergezeld te zijn van een beschrijving van het behandelde
onderwerp en van de structuur van het werk, van een appreciatieverslag van de promotor, een curriculum
vitae van de auteur en een korte toelichting betreffende de door de onderwijsinstelling genomen
initiatieven om de studenten beter voor te bereiden in het domein van de boekhoudkundige en fiscale
praktijk.
Elke onderwijsinstelling kan maximaal twee kandidaat voordragen. De eindverhandelingen ingediend
voor het bekomen van een Nederlandstalige prijs, alsook hun bijlagen, moeten in het Nederlands
geschreven zijn, deze voor de Franstalige prijzen in het Frans.
De kandidaturen voor de "B.I.B.F Prijzen" van het betreffende academiejaar moeten uiterlijk tegen 31
oktober ingediend worden.
TOEKENNING VAN DE PRIJZEN - DE JURY
Elke eindverhandeling zal eerst gelezen worden door praktijkspecialisten in het domein van de
boekhouding en de fiscaliteit. De weerhouden werken zullen daarna beoordeeld worden door een
vakjury, bestaande uit professoren, vertegenwoordigers van de economische, financiële en
administratieve wereld en mensen die vertrouwd zijn met de boekhoudkundige en fiscale praktijk.
De Jury zal bijzondere aandacht besteden aan de keuze van het onderwerp, zijn originaliteit, de
methodologische aanpak, de complexiteit van het behandelde onderwerp en het nut voor de
beroepspraktijk.
Deze vakjury nodigt bovendien de beste drie kandidaten per onderwijstype uit voor een mondeling
onderhoud waarop de kandidaten hun eindwerk voorstellen. Op basis van dit mondeling onderhoud
worden uiteindelijk de BIBF prijzen toegekend per onderwijstype en per taalrol.
Het B.I.B.F houdt zich het recht voor om één of meer prijzen niet toe te kennen.
De beslissingen van de Jury zijn definitief en kunnen niet het voorwerp zijn van enig verhaal. Er zal
daarover niet gecorrespondeerd worden.
De beslissingen van de Jury zullen aan elke deelnemer individueel medegedeeld worden.
De deelnemers aan de "B.I.B.F Prijzen", worden geacht, door het feit zelf van hun deelname, de
beschikkingen van onderhavig Reglement te aanvaarden.
TIMING
De "B.I.B.F Prijzen" van deze editie worden uitgereikt op een bijzondere academische zitting in de loop
van het voorjaar (deze vindt plaats in de maand juni van het jaar dat volgt op het jaar van indiening).
Kandidaturen mogen voorgedragen worden (maximum 2 per onderwijsinstelling) door de
onderwijsinstellingen, onder de studenten die afstudeerden tijdens het betreffende academiejaar.
Voor meer inlichtingen kan men contact opnemen met:
Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (B.I.B.F.)
Geert Lenaerts, Algemeen Directeur
Legrandlaan 45
1050 Brussel
geert.lenaerts@bibf.be
Tel. 02/626.03.80 - Fax.02/626.03.90

