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Informatiefiche  voor het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen 2017. 
 
Examensite. 
 
Het schriftelijk gedeelte van het examen heeft plaats in de lokalen van de Universiteit Gent, Faculteit 
Rechten – auditoriavleugel - Universiteitstraat 4, te 9000 Gent. 
 
 
Aanmelden. 
 
Ontvangst op de examensite in de ontvangstruimte van de auditoriavleugel, gelijkvloers). Koffie 
beschikbaar. 
 
U wacht tot u wordt uitgenodigd zich te begeven naar de auditoria NB I (1ste verdieping) of NB II (2de 
verdieping van het gebouw. 
 
Examennummer. 
 
Boven uw naam staat een nummer. Dit is uw examennummer dat zal gelden voor het verdere 
verloop van het vergelijkend examen. Op basis van dit nummer zal u worden uitgenodigd zich aan te 
melden in de auditoria. Het nummer staat ook op de examenbundel en duidt de plaats aan waar u 
moet gaan zitten. U zal dit nummer overschrijven op de examenbundels in het vak voor uw naam en 
voornaam (voorblad en achterblad). 
 
Verdere verloop van het vergelijkend examen: 
 

- Na 11 maart 2017 zal het secretariaat noch telefonisch noch per mail enige mededeling doen 
over het schriftelijke gedeelte van het vergelijkend examen.  
 

- Als u slaagt (minstens 60%) in het  schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen krijgt u 
per aangetekende brief een uitnodiging voor  het mondelinge gedeelte toegezonden. Er 
wordt ook een algemeen mailbericht verstuurd. Opgelet de aangetekende brief is nodig om u 
aan te melden. 
 

- Als u  niet slaagt (minder dan 60%)  in het schriftelijk  gedeelte  krijgt  u uw punten per 
gewone brief toegezonden. Er wordt ook een algemeen mailbericht verstuurd. 

 
-  Deze brieven worden ten laatste per  23 maart 2017 verzonden. 

 
- Het mondeling gedeelte zal plaats hebben in de lokalen van de Benoemingscommissie 

(ingang via Leuvense weg 48 –  te 1000 Brussel – 1ste  verdieping)  van 10 tot 14 april 2017. 
 

- Na het mondeling gedeelte moet u wachten tot de publicatie in het Belgische Staatsblad 
(normaliter begin juli 2017). Het is nutteloos het secretariaat van de Commissie of van de 
Federale Overheidsdienst  Justitie hiervoor te storen. 
 

- De dag van de publicatie in het Belgische Staatsblad worden de brieven met de uitslagen aan 
de geslaagde en niet geslaagde deelnemers van het vergelijkend examen,  verzonden. 
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Informatievergadering en inzage. 
 
De informatievergadering zal plaats hebben in het Notarishuis te Brussel, Bergstraat 30, gelijkvloers,  
op donderdag 4 mei  2017 om 18.30 uur. 
 
Gelieve uw deelname aan deze informatieavond per mail aan het secretariaat te bevestigen 
(nathalie.vansippe@bcn-not.be). 
 
Een eventueel verzoek om inzage kan maar nadien worden  aangevraagd (tot 9 mei 2017, 16u) per 
mail aan het voormelde adres. Bij een dergelijk inzage kan u uw antwoordbundel nalezen aan de 
hand van de op de informatieavond verstrekte toelichting. Er is geen individuele bespreking mogelijk 
over uw antwoorden. 
 
Periode voor inzage: donderdag 11 mei 2017 van 10u tot 17u30 
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