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Persprijs van Advocaat.be 

Reglement 
 

maandag 17 oktober 2022 

Artikel 1 

De Persprijs van Advocaat.be heeft tot doel de kwaliteit van de jourrnalistiek over het recht in het 
algemeen en de rechtbankverslaggeving in het bijzonder te bevorderen. De prijs wordt om de drie jaar 
uitgereikt door Advocaat.be.  

 Artikel 2 

De prijs bestaat uit een geldprijs van € 7 500. 

Artikel 3 

De persprijs van de Advocaat.be wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige Belgische 
publicatie(s) of andere mediaproductie(s) die zich richten tot het algemene publiek. Journalistieke 
producten op alle mogelijke dragers komen in aanmerking, zowel print, audio, audiovisueel als het 
internet. 

Publicaties in vakbladen, special interest bladen of wetenschappelijke tijdschriften die zich tot beperkte 
doelgroepen richten of werken op andere dragers bestemd voor juristen komen niet in aanmerking.
  

Artikel 4 

Tot en met 4 december 2022 om middernacht kan elke journalist werken indienen die zijn verschenen 
tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2022. De journalist dient zijn dossier in via de tool Internxt Send 

(https://send.internxt.com/) in een mail aan communicatie@ordevanvlaamsebalies.be, met 
vermelding van naam, contactgegevens (gsm-nummer, adres en mailadres).  

Elke deelnemer garandeert dat de ingediende werken opgesteld en gepubliceerd werden in lijn met de 
Belgische wetgeving inzake auteursrechten en de verwerking van persoonsgegevens, zoals de AVG 
(zoals hieronder gedefinieerd). De OVB draagt voor de inhoud van de ingediende werken geen enkele 
verantwoordelijkheid.  
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Artikel 5 

Voor de beoordeling van de inzendingen duidt Advocaat.be driejaarlijks maximaal vijf juryleden aan. 
Een van de aangestelde juryleden wordt aangeduid als voorzitter. 

Artikel 6 

De jury bepaalt haar eigen werkmethode. Zo kan zij besluiten tot voorselectie van inzendingen door een 
of meer leden. Zij/hij brengen/brengt een met redenen omkleed verslag uit aangaande de voorselectie 
aan de voltallige jury. De jury is echter niet gehouden de bevindingen van degene(n) die voorselecteert 
(selecteren) te volgen. 

Artikel 7 

De jury deelt haar voorstel tot toekenning van de prijs mee aan de raad van bestuur van de Orde van 
Vlaamse Balies. De OVB maakt de genomineerden op voorhand bekend. De winnaar van de prijs wordt 
bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de OVB (voor het jaar 2023 bepaald op 30 januari 2023). 
Indien om enige reden (covid of andere) de nieuwjaarsreceptie geen doorgang kan vinden zal de raad 
van bestuur van de OVB een alternatief bepalen voor de overhandiging van de prijs.  

Artikel 8 

Beslissingen van de jury zijn finaal en kunnen niet aangevochten worden. De beslissingen hoeven niet 
gemotiveerd te worden.  

Artikel 9 

Advocaat.be/de OVB verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”).  
 
Wanneer u deelneemt aan onze wedstrijd, verkrijgen wij uw persoonsgegevens waaronder uw 
persoonlijke identificatiegegevens (bijv. naam, gsm-nummer, adres en mailadres) en informatie over uw 
beroep en betrekking (bijv. functie). Indien u als winnaar uit de wedstrijd komt, verwerken wij bijkomend 
uw financiële gegevens en foto’s en/of video van u. Deze gegevens laten ons toe om deze wedstrijd te 
organiseren. De foto’s en video die genomen worden in het kader van de wedstrijd laten ons toe om te 
communiceren over deze wedstrijd via onze website www.advocaat.be, nieuwsbrief en sociale media 
(LinkedIn, Facebook en Twitter). De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de 
uitvoering van uw (deelnemers)overeenkomst (art. 6, §1, b) AVG).  Wanneer wij gerichte foto’s of video 
van u nemen tijdens de prijsuitreiking en deze willen delen op onze website en sociale media, zullen wij 
daartoe uw toestemming vragen (art. 6, §1, a) AVG). U kan uw toestemming te allen tijde intrekken. We 
verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u. Wij houden deze persoonsgegevens bij tot 10 
jaar na afloop van de wedstrijd. Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met 
wie wij samenwerken in het kader van de organisatie van deze wedstrijd (fotograaf, juryleden). 
Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze 
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gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT-providers). Een lijst van deze derde 
partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek. 

Artikel 10 
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren via 
info@advocaat.be of op het adres ‘Staatsbladstraat 8, 1000 Brussel’. U kan ons eveneens contacteren 
om de volgende rechten uit te oefenen: een verzoek tot inzage of rectificatie van uw persoonsgegevens; 
een verzoek tot wissing van uw persoonsgegevens; een verzoek tot beperking van de verwerking van 
uw persoonsgegevens; een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; een verzoek tot 
overdracht van uw persoonsgegevens; een klacht indien u meent dat we niet handelen in 
overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. U heeft uiteraard ook het 
recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

De OVB heeft ingevolge de AVG een Functionaris voor Gegevensbescherming of Data Protection 
Officer aangeduid. De functionaris voor gegevensbescherming kan via dpo@ordevanvlaamsebalies.be 
gecontacteerd worden.  

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terugvinden in onze 
privacyverklaring op onze website advocaat.be. 

 

Artikel 11 

Wie werken instuurt voor deze persprijs stemt onvoorwaardelijk en onherroepelijk in met dit reglement. 
 

 

 


