
REGLEMENT TRENDS LEGAL AWARDS 2019

Art. 1. Objectief 

Trends Legal Awards is een jaarlijks evenement waarbij advocatenkantoren, juridische diensten 
en Legal Tech bedrijven/start-ups kunnen bekroond worden.  

Art. 2. Categorieën 

De 11 categorieën zijn:

Hoofdprijs:

• Beste advocatenkantoor
 Het beste advocatenkantoor is gevestigd in België. Ook kantoren, fi lialen 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 fi scaliteit 
 Het beste advocatenkantoor in fi scaliteit is actief in de sector van fi scaal recht in België.

• Beste advocatenkantoor in bank-, verzekerings- & fi nancieel recht
 Het beste advocatenkantoor in bankrecht, verzekeringsrecht en fi nancieel recht is actief in 

de sector van bank, verzekeringen en fi nanciën 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 confl ictbemiddeling.



Andere prijzen:

• Beste juridische dienst
 De beste juridische dienst is gelegen op het Belgisch grondgebied, inclusief kantoren en 

fi lialen 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 in België die excelleert 

in ontwikkelingen en initatieven 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 initiatieven heeft 

genomen op het 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.

Art. 3. Jury

Voor elke categorie wordt de prijs toegekend door een jury samengesteld uit personen die door 
de organisatie van van Trends Legal Awards zijn aangewezen als specialisten ter zake. De regels 
gevolgd door de jury garanderen zijn onafhankelijkheid. 

De juryleden mogen geen directe band hebben met de kandidaten voor de award die zij jureren. 
Ze verbinden zich ertoe hun oordeel op een onafhankelijke manier te vellen, los van enig 
persoonlijk of professioneel belang.

Ten minste één van de leden van elke jury zal journalist of redacteur zijn bij de magazines Trends of 
Trends-Tendances, of medewerker bij één van de samenwerkende partners van de Trends Legal Awards.

Juryleden hebben de mogelijkheid om voor hun categorie extra kandidaten aan te brengen en 
uit te nodigen om hun kandidatuur in te dienen.

Art. 4. Procedure 

Voor elke award zal de jury op basis van de ontvangen formulieren maximum 10 genomineerden 
selecteren. Deze genomineerden worden vervolgens uitgenodigd voor een interview met de jury. 
De jury baseert zich dan op de dossiers en de interviews om de winnaar te bepalen. Elk jurylid 
heeft daarbij een stem. De prijs wordt toegekend op basis van meerderheid van stemmen. In 
het geval van een ex aequo wordt een tweede stemronde georganiseerd. In het geval van een 
tweede ex aequo wordt een beslissende stem toegekend aan de voorzitter van de jury.

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.



Art. 5. De formulieren 

De ontvangen formulieren blijven eigendom van Trends Legal Awards en worden als 
vertrouwelijk behandeld. 

Art. 6. Beroep 

De beslissingen van de jury zijn defi nitief en niet vatbaar voor beroep. 

Art. 7. De winnaars 

De namen van de genomineerden en winnaars worden bekendgemaakt tijdens de gala-avond, 
op dinsdag 19 november 2019 in de Event Lounge (Brussel). Er wordt een award wordt uitgereikt 
aan elke winnaar. De kandidaten aanvaarden dat de genomen foto’s gepubliceerd worden. 

Art 8. Aanvaarding van het reglement 

Door hun kandidatuur te stellen aanvaarden de kandidaten dit reglement.


