Reglement Hack4Gov 2019
Algemeen
Artikel 1: Hackathonprincipe
Dit hackathonreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op
Hack4Gov, georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Financiën (hierna ook vermeld als
de organisator). De hackathon gaat door op 17 en 18 oktober 2019 in DigitYser, Antwerpselaan 40, 1000
Brussel (http://www.digityser.be). Door deelname aan deze hackathon aanvaardt elke deelnemer het
reglement en elke mogelijke beslissing van de organisator. In geval van betwisting gelden de
beslissingen van de organisator.
Voor dit reglement is het Belgisch recht van toepassing.
De organisatoren: FOD Binnenlandse Zaken, FOD Financiën in samenwerking met Junction.
Deelname aan de hackathon
Artikel 2: Inschrijving en deelname
Iedereen kan zich inschrijven om deel te nemen aan de hackathon. Alle kandidaten ongeacht
nationaliteit, afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid of hun fysieke of geestelijke beperkingen zijn
welkom. Deelnemers aan de hackathon moeten op het moment van deelname de leeftijd van 18 jaar
bereikt hebben.
De hackathon is volledig gratis. Wel vragen we een no-show fee van €25 voor externe deelnemers. Deze
krijgen deelnemers teruggestort wanneer ze effectief verschijnen op en volledig deelnemen aan de
hackathon. Zo zorgen we ervoor dat de mensen die zich inschrijven, ook effectief komen en hierdoor
niet het plekje van een andere enthousiaste hacker bezet houden. De organisator houdt zich het recht
voor de inschrijving van ploegen en/of personen die niet aan de in dit reglement gestelde voorwaarden
voldoen te weigeren.
Inschrijven kan enkel via de website van Hack4Gov (www.hack4gov.be), ten laatste op woensdag 16
oktober 2019, 23u59. Op de website kan u doorklikken naar het registratiesysteem Eventbrite, waar u
een ticket kan aankopen.
Hoewel u een ticket heeft aangekocht, kan u niet automatisch deelnemen aan de hackathon. Omdat er
maar 200 plaatsen beschikbaar zijn, doet de organisatie een bijkomende selectie. De selectie gebeurt
continu en u wordt op de hoogte gebracht per mail als u geselecteerd bent. Als u niet geselecteerd bent
en u heeft de no-show fee betaald, wordt deze u terugbetaald.
Kosteloos uitschrijven kan tot 5 werkdagen voor het event. Hierna kan u niet meer kosteloos uitschrijven
(ook niet bij ziekte of overmacht) en zal de no-show fee niet teruggestort worden.

Een deelnemer brengt zijn eigen materiaal mee om deel te kunnen nemen aan de hackathon, zoals een
laptop, extra scherm (indien nodig), oplader, etc. De organisatie zorgt voor balpennen, post-its, en
innovatie-canvassen ter ondersteuning van de uitvoering van het idee. De organisatie zorgt ook voor
elektriciteit aan de tafels, tafels en stoelen, catering en wifi.

Artikel 3: Omschrijving
De hackathon gaat door van 17 tot en met 18 oktober 2019 (van 9u tem 23u59 en van 8u30 tem 20u).
Gedurende deze tijd krijgen de teams de kans om een oplossing te bedenken en te pitchen voor één van
de vooropgestelde challenges. Zij kunnen hiervoor beroep doen op coaches, die hun kennis en expertise
ter beschikking stellen van de deelnemers.
De volledige agenda voor het event staat op de website www.hack4gov.be/#agenda .

Artikel 4: Eigendom idee
De deelnemers behouden de intellectuele rechten op het door hen voorgestelde concept.
Het idee (en eventuele bijhorende code) dat bedacht wordt tijdens de hackathon blijft gezamenlijke
eigendom van het team dat het idee bedacht heeft.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de organisator
De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade die aan de deelnemers en hun bezittingen zou
ontstaan naar aanleiding van hun deelname aan het evenement.
De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of
overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van deelname aan Hack4Gov en/of het winnen
van één van de prijzen.
Voor werknemers die in dienstverband deelnemen, zullen de regels van respectievelijk FOD Financiën en
FOD Binnenlandse Zaken toegepast worden.
Het internet dat beschikbaar gesteld zal worden is geen beveiligde verbinding. De organisatie is niet
verantwoordelijk voor eventuele schade aan laptops e.d. ten gevolge van virussen. We verwachten van
de deelnemers dat zij voorafgaand voldoende maatregelen nemen om hun laptops en materiaal te
beveiligen.

Artikel 6: Jury en beoordeling
Voorafgaand aan de eindjurering zal een pre-jury per challenge 2 teams selecteren. Deze teams mogen
daarna hun idee pitchen tijdens de slotceremonie op het hoofdpodium. Uit de 12 geselecteerde teams
zal de jury de eindwinnaars kiezen.

De voorstelling van het idee aan de pre-jury en jury duurt 7 minuten en gebeurt in het Nederlands, het
Frans of het Engels. Het team kan zelf kiezen op welke manier en met welke hulpmiddelen ze de
presentatie doen.
De voorgestelde ideeën worden beoordeeld volgens de volgende criteria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Is een oplossing voor het probleem
Business model/plan
Kwaliteit en uitvoering van de oplossing
Innovatief/disruptief
Originaliteit en creativiteit: wow-effect
Gebruikersgericht en gebruiksvriendelijk
Gebruik van open data/open source/open knowledge
Haalbaarheid
Impact op maatschappij, burgers en de FOD
Volgende stappen: actieplan na Hack4Gov

Aan ieder criterium wordt een score van 1 tot 5 toegekend. De maximale score bedraagt 50 punten.
De jury zal bestaan uit meerdere personen met expertise over de uitdagingen. Er zal minstens één
jurylid aanwezig zijn vanuit FOD Financiën en minstens één jurylid vanuit FOD Binnenlandse Zaken.
De beslissing van de jury kan niet betwist worden.

Artikel 7: Bekendmaking winnaars
De winnaars van Hack4gov zullen bekendgemaakt worden tijdens de officiële prijsuitreiking na het
jurydeliberatiemoment.

Artikel 8: Prijzen
Per FOD worden er maximaal 3 prijzen toegekend. De prijs is verschillend afhankelijk van de
samenstelling van het team. De organisator maakt hierbij het verschil tussen interne teams, pro teams
en gemengde teams.
Interne teams bestaan uitsluitend uit personeelsleden van de FOD Financiën of de FOD Binnenlandse
Zaken. Interne teams ontvangen een incubatietraject ter waarde van € 5.000 waarin zij hun idee verder
vorm kunnen geven, indien zij door de eindjury als winnaar of als tweede of derde aangeduid worden.
Pro teams engageren zich vanuit een welbepaalde onderneming voor hun deelname aan de hackathon.
De onderneming van deze pro teams ontvangt € 5.000 aan prijzengeld voor hun uitgewerkte idee, indien
dit team door de eindjury als winnaar aangeduid wordt. Als een pro team op de tweede plaats eindigt,
ontvangt het € 4.000 aan prijzengeld. Het pro team op de derde plaats ontvangt € 3.000 aan prijzengeld.
Gemengde teams bestaan deels uit medewerkers van een van de FOD’s, deels uit externen
(onderneming, particulier, student…). Als zo’n gemengd team de eerste prijs wint, wint ieder extern

teamlid een geldprijs van € 800 pp, de interne teamleden winnen een incubatietraject. Wint een
gemengd team de tweede prijs, dan winnen de externe teamleden een geldprijs van € 650 pp, de
interne teamleden winnen een incubatietraject. Wint een gemengd team de derde prijs, dan winnen de
externe teamleden een geldprijs van € 500 pp, de interne teamleden winnen een incubatietraject.
De incubatietrajecten als prijs kunnen niet overgedragen worden noch uitgewisseld worden tegen baar
geld.
Artikel 9: Persoonsgegevens
De organisator garandeert dat de door u verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier
verzameld en verwerkt zullen worden, conform de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (= Privacywet) en
vanaf 25 mei 2018, conform de Algemene verordening gegevensbescherming ("GDPR"). Door het
invoeren van uw persoonsgegevens verklaart u dat de over uzelf verstrekte gegevens
waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. U hebt het recht om, in overeenstemming met de
privacywet, kennis te nemen van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om kosteloos verbetering of
verwijdering te vragen van alle gegevens die u betreffen en die, in het kader van de bedoelde
verwerking, onvolledig zijn of niet ter zake doen.
Tijdens het evenement worden foto’s genomen en wordt een film opgenomen door de organisator.
Deze foto’s en film kunnen later gebruikt worden voor publicatie (o.a. op onze sociale media kanalen en
intern bij de FOD Financiën en FOD Binnenlandse Zaken). Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik
van foto’s of andere beeldmateriaal waarop u voorkomt, gelieve dit dan bij inschrijving ter plaatse en
ten laatste op 17 oktober 2019 om 10u te melden aan de organisatie. Zij zullen u een etiket geven om
herkenbaar te maken dat u niet gefotografeerd wilt worden of in beeld wil komen.

Artikel 10: Verloop
De organisator oefent controle uit op het correcte verloop van de hackathon en heeft definitieve
bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de
hackathon te waarborgen, kan zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze hackathon of een
deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde
redenen kunnen aan het huidige reglement wijzigingen/toevoegingen door de organisator gebeuren;
deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen u ten laatste de dag van de
hackathon medegedeeld worden. In geen geval kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor
deze veranderingen.
Ondanks alle voorzorgen die de organisator aan de dag legt bij het organiseren van de hackathon, valt
niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (b.v. drukfout, …). Dergelijke
fouten binden de organisator niet en kunnen haar evenmin worden tegengeworpen.

Artikel 11: Toegang tot het wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement kan geraadpleegd worden op de website www.hack4gov.be. Het kan per mail
bezorgd worden aan degenen die hier naar vragen, tot zolang de hackathon nog niet gestart is en zolang
de inschrijvingen nog lopende zijn.
Het reglement moet op de hackathon zelf, voor aanvang, ondertekend worden ter akkoord. De
organisatie zorgt voor voldoende exemplaren ter ondertekening.

