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WAAROM VUB?
De VUB, dat is onderwijs voor
sterke individuen, kritische denkers
en wereldburgers
De Vrije Universiteit Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs
dat steunt op excellent onderzoek. Het biedt studenten
een open, tolerante en diverse leeromgeving die hen de
mogelijkheid geeft uit te groeien tot onafhankelijke en
kritisch denkende individuen.
De VUB telt twee studentvriendelijke campussen midden
in het kosmopolitische Brussel. Proffen en assistenten
zijn steeds bereikbaar en de medewerkers van de faculteit
staan klaar om je verder te helpen. Les in kleine groepen
verzekert onderwijs dat interactief en hands-on is.
De VUB is een moderne en dynamische universiteit met
bijna twee eeuwen geschiedenis. De VUB telt meer dan
15.000 studenten, waarvan 21% internationale studenten
met meer dan 120 nationaliteiten.

De basis van ons academisch succes
De Vrije Universiteit Brussel is gebaseerd op
het principe van ‘Vrij Onderzoek’, geformuleerd door de
Franse wiskundige en natuurfilosoof Henri Poincaré
(1854-1912):
‘Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een
dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch
aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om
het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich
onderwerpen betekent het einde van alle denken.’
Persoonlijke groei, maatschappelijke dienstverlening en
ruimdenkendheid staan centraal bij zowel professoren en
assistenten, als studenten en personeelsleden. Dit alles
met een positieve, maar kritische ingesteldheid. Het is de
basis van ons academisch succes.
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Grenzeloos veelzijdig, mateloos boeiend,
uitermate flexibel
Heb je belangstelling voor privaatrechtelijke
vakken of wil je je nog verder verdiepen in
materies zoals (familiaal) vermogensrecht en
vereffening en verdeling, zakenrecht, IPR,
registratierechten en erfbelastingen, ruimtelijke
ordening en vennootschapsrecht? Dan is de
Master Notariaat aan de Vrije Universiteit Brussel
je op het lijf geschreven. Of je nu notariële
ambities hebt of enkel je kennis van het recht
wil vervolmaken, de Master Notariaat biedt heel
wat mogelijkheden voor je carrière en dit zowel
voor pas afgestudeerden als voor mensen met
werkervaring.
Een bijkomend voordeel is dat het programma
flexibel is opgesteld en je zelf de spreiding
van je vakken kiest. Onze Brusselse ligging, de
integratie tussen theorie en praktijk en het feit
dat de regelgeving van de drie gewesten aan bod
komt, maken van de Master Notariaat aan de Vrije
Universiteit Brussel een unieke opleiding!
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MASTER OF LAWS IN
HET NOTARIAAT
Waarom kiezen voor de
Master Notariaat?
Met een masterdiploma Notariaat krijg je de
wettelijke titel waarmee je een notariële functie
of een activiteit binnen een notariskantoor of
notariële instelling kan uitoefenen. Het betreft
de conditio sine qua non voor wie de notariële
wereld in wil. Maar ook voor andere juridische
actoren vormt een gedegen kennis van het
privaatrecht en de haar aanverwante materies
zoals het fiscaal recht, het vennootschapsrecht,
de vermogensplanning en het IPR een belangrijke
troef. We denken aan advocaten, magistraten,
ambtenaren, juristen in financiële instellingen
en personen die juridisch advies verstrekken
met betrekking tot vermogensbeheer of
vastgoedtransacties. Neem alvast akte van de
vele jobuitwegen van deze opleiding!

Brussel, een meerwaarde voor je studies
Als thuisbasis voor alle wetgevende en uitvoerende
machten in ons land, is Brussel de uitgelezen
locatie om te specialiseren in het notariaat.
In materies die niet langer tot de federale
bevoegdheid behoren, wordt de regelgeving van de
drie gewesten en gemeenschappen bestudeerd.
Dit is onder meer zo in de vakken ‘Notarieel
vermogensrecht’, ‘Notarieel familierecht’ en
‘Registratierechten en successierechten’. Iedere
student met een masterdiploma Notariaat moet
immers zijn beroepsactiviteit zowel in Vlaanderen
als in Brussel of Wallonië kunnen uitoefenen. Wie
wil krijgt de kans om zijn Franse taalkennis bij
te schaven door het volgen van één of meerdere
vakken aan onze zusteruniversiteit l’Université
Libre de Bruxelles (ULB).

Ons gerenommeerd onderwijsteam
schenkt jou hun expertise
De Master Notariaat aan de Vrije Universiteit
Brussel wordt gedragen door professoren die
academische deskundigheid combineren met
praktijkervaring in uiteenlopende vakgebieden,
gaande van het notariaat tot de advocatuur. Zo
proef je meteen van de mariage parfait tussen
notariële kennis en praktische competenties.
Er staat ook een enthousiast team van ervaren
medewerkers voor je klaar.
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Flexibele studietrajecten op maat van
jouw persoonlijke en professionele
situatie
De Master Notariaat aan de Vrije Universiteit
Brussel staat garant voor flexibiliteit en is
bijgevolg uitermate geschikt voor wie werk en/of
gezin met studie wil combineren. Naast het
eenjarige standaardtraject kan je ervoor opteren
om de opleiding over twee, tweeënhalf of drie jaar
te spreiden en zelf je deeltijds programma samen
te stellen. Ook een spreiding over anderhalf
jaar behoort tot de mogelijkheden: je start dan
in februari en eindigt in juni of september van
het volgende jaar. Je kiest daarbij zelf of je in
het kader van je opleiding al dan niet 40 dagen
stage loopt op een notariskantoor. Een unieke
kans om alvast wat notariële ervaring op te
doen. Daarenboven kan je al het studiemateriaal
terugvinden via ons online leerplatform Canvas
en is je aanwezigheid in de lessen enkel verplicht
voor de werkcolleges van ‘Vereffening en
verdeling’, die op zaterdag gedoceerd worden.
De andere lesmomenten zijn geconcentreerd
op maandag en vrijdag, zodat er voor iedereen
voldoende werk-, stage- en studeerruimte
is. Tot slot worden voor een zevental van de
opleidingsonderdelen digitale lesopnames ter
beschikking gesteld.

Maak de notariële vaardigheden tot
jouw erfdeel
Aandacht gaat naar specifieke vaardigheden die
bij een notariële opdracht moeten aangewend
worden, in het bijzonder de contact- en
communicatievaardigheid en het vermogen om
conflictvermijdend en -oplossend op te treden via
bemiddeling. Een aantrekkelijk onderdeel van het
vak ‘Vereffening en verdeling’ bestaat uit een korte
lessenreeks waarbij je vertrouwd wordt gemaakt
met een wetenschappelijk gefundeerde methode
van vereffening en verdeling, ontwikkeld door
Prof. em. Hélène Casman. Deze methode hanteert
een computerrekenprogramma, dat je zelf leert
aanpassen en toepassen op specifieke praktische
problemen van vereffening en verdeling. Kom
het zelf ontdekken en krijg het levenslang
vruchtgebruik van deze onmisbare notariële skills!

MASTERJAAR

SP

Inrichting van het notariaat
en notarieel boekhoudrecht

3

Notarieel vermogensrecht

9

Notarieel vennootschapsrecht

6

Notarieel internationaal privaatrecht

3

Notariële deontologie

3

Notarieel familierecht

6

Notarieel executierecht

3

Vereffening en verdeling

6

Registratierechten en successierechten

6

Masterproef met of zonder stage

15

Totaal

60

Ga naar www.vub.ac.be voor up-to-date informatie over
de opleiding en de opleidingsonderdelen.
SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met
25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten.
Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen
met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren
van studiepunten).

DE STUDIESTAGE ALS KEUZEMOGELIJKHEID
Zin om alvast wat notariële ervaring op
te doen? Aan jou de keuze: je kan een
notariële stage volgen, maar dit is niet
verplicht. De stage op een notariskantoor
loopt over een periode van 40 werkdagen
en kan starten zodra je bent ingeschreven
voor de Master Notariaat. We helpen
jou, indien nodig, om een stageplaats te
vinden. Werk je al op een notariskantoor,
dan kunnen 40 dagen van je professionele
activiteit als stageperiode gelden. Indien
je stage volgt, wordt je stageverslag
opgenomen in je masterproef, als één
onderdeel daarvan. Daarnaast werk je in
je masterproef, op interdisciplinaire en

vakoverschrijdende wijze, één casus uit,
die je tijdens je stage bent tegengekomen.
Wie opteert voor de opleiding zonder
stage, moet een masterproef afleveren
die uit drie delen bestaat. Naast een
verslag over een notarieel dossier, moet
je een vonnis of arrest annoteren; in het
derde deel moet je een notarieelrechtelijk
onderwerp behandelen, waarvan je de
actuele ontwikkeling interdisciplinair en
vakoverschrijdend hebt onderzocht.
EEN FLEXIBEL PROGRAMMA
Alle opleidingsonderdelen worden
gedoceerd onder de vorm van hoorcolleges.
Het studiemateriaal wordt zoveel als
mogelijk bij aanvang van het semester
digitaal ter beschikking gesteld. Er wordt
daarnaast een ruime mate van zelfstandig
leren verwacht, in overeenstemming
met het master-na-masterniveau van de
opleiding. Hierdoor is de opleiding goed
toegankelijk voor wie werk en/of gezin met
studie wil combineren.
Diepgaande kennis en inzicht in het
brede domein van het notarieel recht
verwerf je in de opleidingsonderdelen
‘Notarieel vermogensrecht’ en ‘Notarieel
familierecht’, ‘Vereffening en verdeling’,
‘Notarieel executierecht’, ‘Notarieel
vennootschapsrecht’, ‘Notarieel
internationaal privaatrecht’ en het fiscale
opleidingsonderdeel ‘Registratierechten en
successierechten’.
In de opleidingsonderdelen ‘Inrichting van
het notariaat en notarieel boekhoudrecht’
en ‘Notariële deontologie’, zetten we je aan
tot kritische reflectie. Hier gaat immers
niet louter aandacht naar de organieke
structuur van het ambt, maar tevens naar
de deontologische beginselen en de daaruit
afgeleide aansprakelijkheid.
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STUDENT BEN JE EVEN,
ALUMNUS VOOR HET LEVEN
Ook na afstuderen, blijven wij de band met onze
alumni aanhalen. Wij zetten diverse initiatieven
op poten om onze oud-studenten blijvend te
vormen en bij te scholen. Levenslang leren, daar
staan wij voor. Deze doelstelling realiseren we via
onze Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck (GVO)
en onze jaarlijks georganiseerde Permanente
vormingscyclus Estate Planning (PEP).

LEERSTOEL GOMMAAR VAN OOSTERWYCK
De Master Notariaat heeft als eerbetoon aan
Professor Gommaar Van Oosterwyck een
leerstoel opgericht die zijn naam draagt. Als
notaris, voorzitter van de Antwerpse Conferentie
van Notarissen, vrederechter en hoogleraar in
het notarieel recht in de Master Notariaat aan de
Vrije Universiteit Brussel en als directeur van deze
opleiding, heeft Gommaar Van Oosterwyck op
het hoogste niveau de belangen van het notariaat
en deze van de Vrije Universiteit Brussel steeds
oprecht en toegewijd gediend.
Met deze leerstoel wordt een drievoudig doel
beoogd: hulde brengen aan Gommaar Van
Oosterwyck, een jaarlijkse gelegenheid scheppen
voor notarissen en oud-studenten om de band
met elkaar en met de medewerkers van de
opleiding aan te halen en het woord geven aan een
gastspreker die op wetenschappelijke wijze een
onderwerp behandelt dat in rechtstreeks verband
staat met het notariaat en de daarmee verwante
beroepen.

PERMANENTE VORMINGSCYCLUS
ESTATE PLANNING
De Master Notariaat organiseert jaarlijks
haar Permanente vormingscyclus Estate
Planning (PEP): een reeks van permanente
vormingsavonden die op postacademisch niveau
het domein van vermogensplanning uitdiepen.
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De Permanente vormingscyclus Estate Planning
(PEP) staat open voor deelnemers uit zeer diverse
doelgroepen. Voor elk luik wordt een volledig
overzicht van de relevante civielrechtelijke en
fiscale regels gegeven. Dit vooraleer in te zoomen
op de meest recente ontwikkelingen in wetgeving,
rechtspraak, rechtsleer en praktijkvoorbeelden.
Inhoudelijke troeven van de Permanente
vormingscyclus Estate Planning:
• het overbrengen van gespecialiseerde kennis
én praktijkgerichte competenties inzake
vermogensplanning op een gevorderd niveau.
• een hoogwaardig kwalitatief programma dat
wordt mogelijk gemaakt dankzij de expertise
van vooraanstaande docenten, zowel uit de
academische wereld als uit het werkveld.
• het actualiseren van kennis en best practices
in familie- en familiaalvermogensrecht ,
relatievermogensrecht, erfrecht, schenkingen,
testamenten, vennootschapsrecht,
verzekeringsrecht, registratierechten en
erfbelastingen, inkomensfiscaliteit, IPR,...
Vormelijk staat de Permanente vormingscyclus
Estate Planning garant voor:
• openheid voor deelnemers uit zeer
uiteenlopende doelgroepen.
• soepele en interactieve onderwijsvormen.
• flexibiliteit: geïnteresseerden kunnen à la
carte zelf hun opleiding samenstellen uit
die lesmateries die hen in het bijzonder
interesseren.
• afgifte van een deelnameattest voor de
bijgewoonde lessen.
Meer info:
www.vub.ac.be/werken-studeren/estate-planning

”Veel proffen staan in de
praktijk en hun jarenlange
ervaring zorgt voor een
boeiende benadering van het
beroep en het notarieel recht in
het algemeen.”
An De Graeve
alumna

“De opleiding Notariaat aan de
Vrije Universiteit Brussel is voor mij een
onmisbare aanvulling geweest op de
rechtenopleiding. (…) Zowel in mijn
loopbaan van advocaat, als in deze van
magistraat, is de zeer praktijkgerichte en
hoogstaande opleiding Notariaat van
onschatbare waarde geweest. Ook voor
mensen die geen ambt als notaris beogen,
is deze bijkomende studie een zeer nuttige
aanvulling van de rechtenstudie.”
Bruno Luyten,
Eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen,
Ere-advocaat bij de balie te Brussel,
VUB Fellow 2018-2019
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NIETS IS ONDENKBAAR
Kom langs op een infodag

TOELATINGSVOORWAARDEN
RECHTSTREEKSE TOELATING:
De Master of Laws in het notariaat is rechtstreeks
toegankelijk voor houders van een licentiaats- of
masterdiploma in de Rechten.

Op een infodag kan je infosessies bijwonen, tours
en rondleidingen volgen, en labo’s bezoeken. Op
de infomarkt krijg je info over studiebegeleiding,
studentenvoorzieningen, enz.
Noteer alvast deze data in je agenda.
24 MRT 2019

Studiegeld

28 APR 2019

Het studiegeld varieert naar gelang het aantal
opgenomen studiepunten (ECTS) en het al
dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een
gedetailleerd overzicht van de studiegelden per
opleiding kan je raadplegen op www.vub.ac.be/
inschrijven

7 SEP 2019

Meer info op www.vub.ac.be/infodag

Contact

Voor meer info:
www.vub.ac.be/notariaat

info@vub.ac.be

www.vub.ac.be

www.facebook.com/VUBrussel

@VUBrussel

