
 

 

 
VACATURE LITIGATOR BURGERLIJK RECHT 

 
 

 
Functieomschrijving 
 
Wij zoeken voor ons kantoor te Turnhout een litigator burgerlijk recht.  
 
U zal dossiers behandelen in de volgende materies: 
 
 Notarieel recht  

- Notariële aansprakelijkheid: voornamelijk contentieux (vooral inzake vastgoed, 
insolventie en familiaal vermogensrecht) doch tevens adviesverlening en 
redactie van (dading)overeenkomsten (bv. naar aanleiding van dode hoek, 
verzekeringspolis); 

- Notarieel tuchtrecht (procedure afzetting/schorsing notaris). 
 Vastgoed  

Contentieux, adviesverlening en opmaak van overeenkomsten inzake burgerlijke 
aspecten van vastgoed (bv. inzake totstandkoming koop-verkoop, bezetting ter 
bede, verborgen gebreken, koop op lijfrente, afpalingen, erfdienstbaarheden, 
opstal, erfpacht,…). 

 Familiaal vermogensrecht  
Contentieux inzake erfrecht, schenkingen en testamenten (bv. vereffening-
verdeling na overlijden, betwisting rechtsgeldigheid testament, vernietiging 
schenking, problematiek natuurlijke verbintenis/verrijking zonder oorzaak,… ) en 
opmaak dadingovereenkomsten inzake vereffening-verdeling na overlijden. 

 
Uw expertise in litigation wordt ook ingezet in adviesverlening en transacties. U zal de 
dossiers van A tot Z autonoom behandelen binnen ons team. 
 
Profiel  
 
- U heeft uw stage afgerond of het einde van uw stage is in zicht. 
- Voorkennis van de materie en/of een Master in bv. notariaat zijn een pluspunt maar geen 

vereiste. 
- U werkt nauwgezet en kan goed omgaan met tijdsdruk.  
- U bent pragmatisch ingesteld en u neemt graag initiatief.  
- Een goede kennis van het Frans is een troef. 

 
Aanbod 
 
Wij bieden u de mogelijkheid: 
 
- om uitdagende dossiers te behandelen  
- voor een gevarieerd cliënteel  
- in een kantoor op mensenmaat  
- met een gezonde work life balance.  

 
U mag rekenen op een grootstedelijke vergoeding op maat van uw profiel. Wij bieden u reële 
doorgroeimogelijkheden. 
 



 

 
Ons kantoor 
 
Schuermans advocaten (sinds 1931) is een toonaangevend advocatenkantoor met 13 
advocaten. Wij hebben een gevarieerd cliënteel (lokale en internationale bedrijven, 
financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, overheden en ondernemende 
particulieren) en een nationale en internationale praktijk (procedure,  arbitrage en 
adviesverstrekking) toegespitst op aansprakelijkheidsrecht en verzekeringen, 
ondernemingsrecht, vastgoed en bouw, bestuursrecht en agro-business.  
 
Schuermans advocaten steunt in alles op vier sleutelwaarden. Deze waardenbeleving 
verwachten wij ook van onze advocaten: 
 
- integriteit: wij hechten veel belang aan een open communicatie met onze advocaten en 

een eerlijke, constructieve feedback; 
- volstrekte onafhankelijkheid: wij geven onze advocaten vrijheid en 

verantwoordelijkheid; wij verwachten betrokkenheid en participatie; wij waarderen hun 
inbreng en inzichten; 

- kwaliteit: onze advocaten krijgen de tijd en ruimte om te groeien en zich te vervolmaken 
in de materies die hen boeien;  

- resultaat: onze advocaten mogen erkenning verwachten. 
 
Meer informatie vindt u op onze website: www.schuermans-law.be. Een filmpje over ons 
kantoor kunt u hier raadplegen:  
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6809022254626676736/. 
 
Contact 
 
Bij interesse mag u ons uw CV en motivatiebrief bezorgen via p.meeuwis@schuermans-
law.be.  
 
Uw sollicitatie zal uiteraard vertrouwelijk behandeld worden. Wij kijken uit naar een 
eerste kennismaking. 
 
 

 


