Studiefiche
Vanaf academiejaar 2022-2023

Notarieel internationaal privaatrecht (B001517)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2023-2024
A (semester 2)
Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2023-2024
Vanleenhove, Cedric
Verhellen, Jinske

RE21
RE21

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2023-2024
Master of Laws in het notariaat

stptn
3

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Internationaal privaatrecht – notaris in internationale context – samenlevingsvormen –
relatievermogen (echtgenoten, partners) – staat en bekwaamheid – onbekwame volwassenen
– internationale nalatenschappen – internationale vermogens
Situering
Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de studenten de nodige reflexen bij te brengen bij het
behandelen van notariële vraagstukken waarin een internationaal element voorkomt. Door
middel van een goede kennis van de oorsprong, vindplaats en structuur van de IPR-bronnen,
wil dit opleidingsonderdeel de student in staat stellen om, bij confrontatie met een casus, de
juiste vragen te stellen en correcte oplossingen te formuleren.
Inhoud
Het internationaal privaatrecht dat relevant is voor het notariaat. De behandelde materies
(sommige onderdelen kunnen meer aandacht krijgen dan andere) zijn:
• Overzicht van de internationale, Europese en Belgisch bronnen
• Hulpinstrumenten voor het vinden en interpreteren van het IPR en buitenlands materieel
• recht
• De rol en bevoegdheden van de notaris in een internationale context
• Het conflictenrecht inzake het recht van toepassing op samenlevingsvormen,
• relatievermogen, staat en bekwaamheid, bescherming van onbekwame volwassenen,
• internationale nalatenschappen en internationale vermogens
• Doorwerking van notariële akten over de landsgrenzen
Begincompetenties
De kennis verworven in het algemene en verplichte opleidingsonderdeel internationaal
privaatrecht (MaRecht)
Basisinzicht in de rol en functie van de notaris, verworven in het eerste semester van de
opleiding.
Eindcompetenties
1 Grondige kennis hebben van de onderdelen van het internationaal privaatrecht die cruciaal
1 zijn in de notariële praktijk

(Goedgekeurd)

1

2 Vlot vinden van en werken met de bronnen van internationaal privaatrecht
3 Concrete casussen analyseren in het licht van de internationale elementen ervan: de
1 relevante gegevens filteren om de internationale problematiek te beschrijven en hypotheses
1 van oplossing voor te stellen
4 Ontwikkelen van een houding van levenslang leren in verband met onderwerpen gerelateerd
1 aan internationaal privaatrecht, door het identificeren en interpreteren van en kritisch
1 reflecteren over actuele ontwikkelingen in dit domein
5 Aandacht en respect hebben voor culturele gevoeligheid en diversiteit
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt
in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
In de hoorcolleges wordt een algemeen overzicht gegeven van het internationaal privaatrecht
dat relevant is voor het notariaat. Deze hoorcolleges zijn zoveel mogelijk interactief. Van de
student wordt verwacht dat hij altijd de IPR-regelgeving bij zich heeft, deze kan analyseren en
kan toepassen op concrete casussen. Ter voorbereiding van de hoorcolleges moet de student
rechtsleer en/of rechtspraak met betrekking tot specifieke onderwerpen doornemen.
Leermateriaal
• Slides, ter beschikking gesteld via Ufora
• Rechtsleer en rechtspraak, ter beschikking gesteld via Ufora
• Optioneel: J. De Meyer, J. Erauw en J. Verhellen, Basisbronnen van Internationaal
• Privaatrecht, Mechelen, Kluwer (kostprijs: ongeveer 30 euro)
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De lesgever is steeds beschikbaar voor vragen en feedback.
Evaluatiemomenten
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen gebaseerd op de documentatie en het materiaal gepresenteerd,
geanalyseerd en besproken tijdens de colleges.
Eindscoreberekening
100% schriftelijk examen

(Goedgekeurd)
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