Statuut Allen & Overy Litigation Prijs
Ingesteld ter gelegenheid van het afscheid van Mr. Willem H. van Baren
als (founding) partner van Allen & Overy Nederland

Met de Allen & Overy Litigation Prijs wil A&O studenten aanmoedigen om reeds tijdens hun studie een
volwaardige juridische publicatie tot stand te brengen. In aanmerking komen daarom door studenten
verzorgde publicaties in juridische tijdschriften en bachelorscripties of essays die tot zo’n publicatie zouden
kunnen worden omgewerkt.

1. Eenmaal per jaar looft Allen & Overy (Nederland) een prijs uit van EUR 5.000 voor de beste publicatie,
bachelorscriptie of essay van een student aan een Nederlandse rechtenfaculteit, die betrekking heeft op
geschillenbeslechting (in het civiele, financiële of ondernemingsrecht) door arbitrage of door de
overheidsrechter.
2. In een juridisch tijdschrift gepubliceerde artikelen en afgeronde bachelorscripties en essays (in de
Nederlandse of Engelse taal) kunnen jaarlijks worden ingezonden in de periode tot 30 september. Alleen
artikelen die zijn gepubliceerd of bachelorscripties en essays die zijn afgerond in de periode van één jaar
voorafgaand aan deze datum komen voor deelname in aanmerking.
3. Inzendingen dienen te worden gezonden aan:
Per post:
Allen & Overy LLP
t.a.v. Mr. Marieke van Hooijdonk, voorzitter Praktijkgroep Litigation
Apollolaan 15
1077 AB AMSTERDAM
Per e-mail:
nlaolitigationprijs@allenovery.com
4. Allen & Overy zal door annonces op haar website, bij juridische faculteiten en/of op andere passende
wijze de mogelijkheid tot inzending voor de Allen & Overy Litigation Prijs kenbaar maken.
5. De inzending moet zijn voorzien van naam, adres, telefoonnummer, afstudeerrichting, verwachte
afstudeerdatum en een samenvatting van maximaal 200 woorden, alsmede, bij een bachelorscriptie, de
naam van de scriptiebegeleider en indien van toepassing het behaalde cijfer.
6. De ingezonden artikelen en scripties worden beoordeeld door een jury, bestaande uit Mr. W.H. van
Baren (voorzitter), één litigation partner van Allen & Overy (aan te wijzen door de
praktijkgroepvoorzitter litigation) en één externe specialist op het gebied van civiele
geschillenbeslechting, aan te wijzen door de voorzitter. De jury kan inzenders voor een gesprek (doen)
uitnodigen.
7. Het oordeel van de jury is bindend en daartegen staat geen voorziening open.
8. Indien in enig jaar geen inzendingen van voldoende niveau zijn ontvangen, kan de jury besluiten de prijs
niet toe te kennen.
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9. Allen & Overy zal de winnaar eerst schriftelijk of per email informeren en aansluitend op passende
wijze (in elk geval op haar website) de winnaar publiek bekend maken.
10. Toekenning van de prijs geschiedt door overmaking op een door de winnaar aan te geven bankrekening.
De winnaar neemt zelf de verantwoordelijkheid voor de eventuele fiscale gevolgen van toekenning van
de prijs.
11. Indien de prijs is toegekend aan een bachelorscriptie, zal Allen & Overy met de winnaar streven naar
publicatie daarvan, waarbij Allen & Overy iemand kan aanwijzen om de winnaar te helpen de scriptie
voor publicatie geschikt te maken.
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