REGLEMENT EN GEDRAGSCODE VAN DE JURY’S
I.

Missie van de Trends Legal Awards
Trends Legal Awards is een initiatief van de magazines Trends en Trends-Tendances. Trends
Legal Awards is de nieuwe benaming van de Belgian Legal Awards na de overname ervan
door Roularta Media Group, uitgever van de vermelde magazines.
De Trends Legal Awards bekronen professionals uit de juridische sector in België in
verschillende categorieën.
Elk advocatenkantoor, elke juridische dienst en elk Legal Tech bedrijf/start-up gevestigd in
België kan zich kandidaat stellen. De jury’s zullen de laureaten kiezen uit de kandidaturen
die zij hebben ontvangen. De jury heeft evenwel de mogelijkheid om voor zijn
desbetreffende categorie extra kandidaten aan te brengen en hen uit te nodigen om hun
kandidatuur in te dienen.
De 11 categorieën zijn:

Hoofdprijs:
• Beste advocatenkantoor
Het beste advocatenkantoor is gevestigd in België. Ook kantoren, filialen of partners
uit een nationaal of internationaal netwerk komen in aanmerking.

Gespecialiseerde prijzen voor advocatenkantoren:
• Beste advocatenkantoor in vennootschapsrecht
Het beste advocatenkantoor in vennootschapsrecht is actief in de sector van het
vennootschapsrecht in België.
• Beste advocatenkantoor in fiscaliteit
Het beste advocatenkantoor in fiscaliteit is actief in de sector van fiscaal recht in België.
• Beste advocatenkantoor in bank-, verzekerings- & financieel recht
Het beste advocatenkantoor in bank-, verzekerings- & financieel recht is actief in de
sector van bank, verzekeringen en financiën in België.
• Beste advocatenkantoor in sociaal recht
Het beste advocatenkantoor in sociaal recht is actief in de sector van sociaal recht
in België.
• Beste advocatenkantoor in aannemingsrecht & vastgoed
Het beste advocatenkantoor in aannemingsrecht en vastgoed is actief in de
vastgoedsector in België.

• Beste advocatenkantoor in IP, IT & TMT
Het beste advocatenkantoor in IP, IT & TMT is actief in de sector van IP-, IT- & TMT-recht
in België.
• Beste advocatenkantoor in geschillenbeslechting
Het beste advocatenkantoor in geschillenbeslechting is actief in de sector van
geschillen, arbitrage en conflictbemiddeling in België.

Andere prijzen:
• Beste juridische dienst
De beste juridische dienst is gelegen op het Belgisch grondgebied, inclusief kantoren
en filialen van een internationale groep. Onder juridische dienst worden eveneens de
juristen die solo werken begrepen.
• Legal Tech innovation
Legal Tech bedrijf/start-up, advocatenkantoor of juridische dienst die excelleert in
ontwikkelingen en initiatieven op vlak van Legal Tech en/of innovatie inzake juridische
dienstverlening.
• Best place to work
Het advocatenkantoor of de juridische dienst in België die uitmuntende iniatieven
heeft genomen op vlak van human resources en hiermee een aantrekkelijke werkgever
is binnen de sector.
Zowel de hoofdprijs “Beste advocatenkantoor” als de zeven gespecialiseerde prijzen
voor advocatenkantoren worden telkens in twee categorieën uitgereikt, één voor
kantoren met 100 of meer advocaten en één voor kantoren met minder dan 100
advocaten. Het aantal advocaten wordt hierbij op internationaal niveau bekeken. Elk
kantoor geeft zelf aan in welke categorie het thuishoort. De jury behoudt zich het recht om
indien nodig het kantoor in een andere categorie in te delen.

II. Missie van de jury’s
De verschillende onafhankelijke jury’s zijn aangewezen door de organisatie van de Trends
Legal Awards en zullen bestaan uit minimum zeven personen per categorie.
De juryleden zijn specialist in het domein waarover zij moeten oordelen en kunnen hierin
een ontegensprekelijke competentie aantonen.
De juryleden zijn onafhankelijk van de kandidaten voor de Trends Legal Awards en mogen
geen deel uitmaken van een kandidaat-firma uit hun categorie.
De juryleden zijn geen praktiserend advocaat of maken geen deel uit van een
advocatenkantoor dat zich kandidaat stelt in hun categorie.
Ten minste één van de leden van de jury’s zal journalist of redacteur zijn bij de magazines
Trends of Trends-Tendances, of medewerker bij één van de samenwerkende partners van
Trends Legal Awards.
De juryleden verbinden zich ertoe hun oordeel te zullen vellen op een onafhankelijke
manier, los van enig persoonlijk of professioneel belang.

III. Procedure en selectie door de jury’s
Volgende selectieprocedure is van toepassing voor de 11 verschillende awards.
De jury zal op basis van de ontvangen formulieren maximum 10 genomineerden selecteren
en vervolgens de winnaar uit deze genomineerden kiezen. De jurering voor deze categorie
verloopt als volgt:
• De ontvangen formulieren van de verschillende kandidaten zullen per email
doorgestuurd worden door de voorzitter naar alle andere juryleden van de
desbetreffende categorie.
• Elk jurylid beschikt over één stem om de maximum 10 genomineerden te bepalen.
Deze stemming zal online georganiseerd worden. Elk jurylid engageert zich om de
verschillende ontvangen kandidaturen grondig te hebben gelezen en geanalyseerd.
• De aldus gekozen genomineerden worden uitgenodigd voor een verdediging voor de
jury.
• De juryleden zullen vervolgens samenkomen om de motivaties van de genomineerden
te aanhoren en om vervolgens, achter gesloten deuren, te delibereren over de winnaar
op basis van zowel het dossier als de motivatie ervan.
• Elk jurylid heeft opnieuw recht op een stem. De prijs wordt toegekend op basis van
een meerderheid van de stemmen. In het geval van een ex aequo wordt een tweede
stemronde georganiseerd tussen de ex aequo gerangschikte kandidaten. In het geval
van een tweede ex aequo wordt een beslissende stem toegekend aan de voorzitter van
de jury.
• De voorzitter van de jury zal de keuze motiveren in een tekst die zal gepubliceerd
worden op de website na de uitreiking van de Trends Legal Awards.
• Elk jurylid heeft de mogelijkheid om voor zijn/haar categorie extra kandidaten aan te
brengen en deze uit te nodigen om hun kandidatuur in te dienen.
Zowel de hoofdprijs “Beste advocatenkantoor” als de zeven gespecialiseerde prijzen
voor advocatenkantoren worden telkens in twee categorieën uitgereikt, één voor
kantoren met 100 of meer advocaten en één voor kantoren met minder dan 100
advocaten. Het aantal advocaten wordt hierbij op internationaal niveau bekeken. Elk
kantoor geeft zelf aan in welke categorie het thuishoort. De jury behoudt zich het recht om
indien nodig het kantoor in een andere categorie in te delen.

IV. Respect voor de vertrouwelijkheid van de gegevens
Alle ontvangen formulieren behoren tot Trends Legal Awards en worden als vertrouwelijk
behandeld.

V. Publicatie van de resultaten en motivering
Behalve de mogelijke publicaties en artikels die verschijnen in de magazines Trends en
Trends-Tendances en die onder de verantwoordelijkheid vallen van de redacties, zal ook een
dossier aangemaakt worden dat zal gepubliceerd worden op de site van Trends Legal Awards.
Dit dossier zal volgende elementen bevatten:
• Het Reglement van de Trends Legal Awards;
• Het Reglement en Gedragscode van de Jury’s van de Trends Legal Awards;
• Per categorie de namen van de genomineerden;
• Per categorie een tekst van de voorzitter van de jury met de motivatie van de keuze
van de winnaar.

VI. Gedragscode van de jury’s
Door hun deelname aan een van de jury’s erkennen de juryleden geen weet te hebben
van enige band met een van de kandidaten of met een ander jurylid die tot een
belangenconflict zou kunnen leiden bij de uitoefening van hun missie.
De juryleden en hun directe medewerkers erkennen niet te hebben meegewerkt, direct
of indirect, aan de cases die door één van de kandidaten bij zijn kandidatuur werden
voorgelegd. Zij zullen ook niet ingaan op een eventuele uitnodiging van één van de
kandidaten om dit te doen tijdens hun missie van jurylid.
Tijdens de periode van jurering, zullen de juryleden zich onthouden van elk contact met
hun kandidaten of van uitspraken met betrekking tot de cases van hun kandidaten, indien
dit een invloed zou kunnen hebben op de gepresenteerde case of de resultaten van de
eindstemming.
De juryleden verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen en
besluitvorming van hun individuele stemmen te respecteren. Zij zullen de voorzitter
onmiddellijk informeren wanneer bepaalde elementen een goede werking van de jury
zouden kunnen verstoren of tot een vervalsing van de stemming zouden kunnen leiden.
De jury’s kunnen autonoom beslissen over alle aangelegenheden die niet in het Reglement
zijn opgenomen.
De juryvoorzitter organiseert het werk van de jury.
Elke vergadering van de jury’s wordt achter gesloten deuren gehouden.
Elk jurylid bevestigt de ontvangst en aanvaarding van dit Reglement en Gedragscode.

VII. Samenstelling van de jury’s
De jury van de Trends Legal Awards bestaat uit meer dan 100 personen.
De samenstelling ervan kan geraadpleegd worden op de website van de Trends Legal Awards
(www.trendslegal.be).

