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INHOUD
De notaris is een juridisch deskundige die als openbaar
ambtenaar, benoemd door de Koning, bevoegd is om authentieke
akten op te maken en in bewaring te houden en er uitvoerbare
uitgiften, afschriften en uittreksels van af te leveren.

ARBEIDSMARKT
Wie in aanmerking wil komen voor een benoeming als notaris
of als kandidaat-notaris moet gedurende drie jaar de wettelijk
verplichte stage lopen bij een notaris. De bezoldiging van de
stagiair wordt met de tewerkstellende notaris overeengekomen.

De masteropleiding in het notariaat leidt juristen op tot de functie
van notarieel jurist en van kandidaat-notaris en tot het ambt van
notaris door het uitdiepen van de kennis van de rechtstakken
die in het notariaat worden gehanteerd, en verschaft de nodige
voorbereidende kennis met betrekking tot de eigenheid van de
rechtsbeoefening in het notarisambt. In het licht van de
genoemde uitdieping kan de opleiding ook voor juristen die niet
specifiek op een tewerkstelling in het notariaat gericht zijn,
bijzonder verrijkend zijn.

Na het doorlopen van de stage kun je de titel van kandidaat-
notaris bekomen door deelname aan een vergelijkend examen
en benoeming door de Koning.

OPBOUW
Het programma van de master in het notariaat focust op het
bijbrengen van een grondige wetenschappelijke kennis van alle
voor de notariële praktijk relevante rechtstakken.
Om je de mogelijkheid te bieden notariële praktijkervaring te
verwerven tijdens je opleiding, worden de lessen op drie dagen
van de week gebundeld. Dat laat je eveneens toe de opleiding te
combineren met een deeltijds beroep of stage (doch geen
officiële stage in het notariaat). De opleiding kan ook over
meerdere jaren worden gespreid.

Het vergelijkend examen wordt door de Verenigde benoemings
commissie georganiseerd. Het bestaat uit een schriftelijk en een
mondeling gedeelte. Het programma van het schriftelijke en
mondelinge gedeelte wordt opgesteld door de benoemings
commissie, bij ministerieel besluit door de minister van Justitie
goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De wet voorziet geen beperking in het aantal deelnames.
Kandidaat-notarissen kunnen notaris worden via een benoeming
door de Koning of door met een andere notaris een associatie aan
te gaan. In sommige gevallen kunnen ze ook een notaris
vervangen.
De opleiding in het notariaat kan ook een interessante aanloop
zijn tot een loopbaan in het bank- of verzekeringswezen, in de
ambtenarij, in de vastgoedsector of in de advocatuur.
De bijkomende specifieke juridische bagage die je via de
opleiding opdoet, wordt in die sectoren immers erg op prijs
gesteld.
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TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA

Rechtstreeks:
−− Ma rechten

PRAK TISCHE INFORMATIE

Studieprogramma:
https://studiegids.ugent.be
> faculteiten > opleidingstypes > ga naar de opleiding van je keuze
Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs
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Studiegeld
Meer informatie vind je op:
www.ugent.be/studiegeld

Contact
Universiteit Gent – Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht
Instituut voor notarieel recht
Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent
T 09 264 69 23
www.ugent.be/re/mpor/nl/onderzoeksgroepen/
instituut-notarieel-recht

De informatie op deze fiche is bijgewerkt tot 1 januari 2019.

Meer info
Afdeling Studieadvies – Campus Ufo, Ufo,
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be – www.ugent.be/studieadvies

