Info fiche 2021

Informatiefiche voor het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen 2021.
Examensite.
Het schriftelijk gedeelte van het examen heeft plaats te Gent, Flanders Expo, hal 3.
Aanmelden.
Ontvangst op de examensite in de hal 3 van Flanders Expo.
Met het openbaar vervoer bereikt u de locatie eenvoudig met de tram of bus:
- Tram 1 richting Flanders Expo, halte Flanders Expo
- Bus: lijn 76/77/78, halte Flanders Expo.
Met de wagen neem je afrit 14 op de E40 Brussel – Oostende. Er is voldoende parkeergelegenheid op
de parkings van Flanders Expo. Vanaf de parking B (afrit 7 op de ‘loop’) bereik je hal 3 via de
voetgangerstunnel.
Meer informatie over de bereikbaarheid kan je vinden op de website van Flanders expo:
https://www.flandersexpo.be/bereikbaarheid-en-parking/
De benoemingscommissie voorziet een licht ontbijt en een belegd broodje tijdens de middagpauze.
U dient in het bezit te zijn van uw originele oproepbrief die u ontvangt per aangetekende post.
U dient buiten te wachten met voldoende afstand van andere personen tot u wordt uitgenodigd om
zich naar binnen te begeven.
Tijdens de ganse duur van het examen dienen de deelnemers de Covid-19 maatregelen te respecteren.
Het dragen van een mondmasker is dus verplicht gedurende het examen en de pauze.
Kandidaten die recent een positieve Covid-19 test aflegden, of die onderworpen zijn aan een
quarantainemaatregel mogen niet deelnemen aan het examen.
De indeling van hal 3 respecteert de afstandsregels die van toepassing zijn. Er wordt gevraagd aan de
kandidaten er rekening mee te houden dat de akoestiek van een expositiehal niet dezelfde is als die in
een auditorium, en er is slechts een gewaarborgde temperatuur van 21° Celsius.
Omwille van de Covid-19 maatregelen zal er geen vestiaire zijn. Op de tafel waar u plaatsneemt mogen
enkel de zaken liggen die toegelaten zijn door het examenreglement. Andere persoonlijke zaken
dienen verplicht onder uw stoel geplaatst te worden tijdens de ganse duur van het examen. Er wordt
daarom gevraagd de persoonlijke bezitting die u meebrengt te beperken tot het strikt noodzakelijke.
Examennummer.
Uw examennummer vindt u boven uw naam op de oproepingsbrief. 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 aan de inschrijvingstafels. In de hal neemt u plaats op de plaats waar
u een map vindt met dit examennummer. Dit examennummer en uw naam en voornaam zal u op alle
vragenlijsten vermelden. U vermeldt dezelfde gegevens ook op het ontvangstbewijs op de laatste
pagina. Per vragenlijst moet u dus zowel op de voorzijde als de laatste pagina deze gegevens
vermelden.
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Examenreglement
Het examenreglement (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2020) kan u terugvinden
op de website van de Benoemingscommissie onder de rubriek nieuws. Alle nuttige informatie met
betrekking tot het verloop van het examen wordt via de website meegedeeld.
De examencommissie aanziet het omcirkelen of omkaderen als een toegelaten vorm van onderlijning
zoals beschreven in artikel 6 van het examenreglement.
Verdere verloop van het vergelijkend examen:
-

-

-

Na 20 februari 2021 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 en per mail een uitnodiging voor het mondelinge gedeelte toegezonden.
De aangetekende brief dient u voor te leggen om u aan te melden.
Als u niet slaagt (minder dan 60%) in het schriftelijk gedeelte krijgt u uw punten per gewone
brief toegezonden.
De benoemingscommissie voorziet de verzending van deze brieven op 15 maart 2021.
Het mondeling gedeelte zal plaats hebben in de lokalen van de Benoemingscommissie (ingang
via Leuvense weg 48 – te 1000 Brussel – 1ste verdieping) van 29 maart tot 2 april 2021.
De lijst van de geslaagde kandidaten wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kan geen
voorafgaande informatie hierover bekomen noch bij het secretariaat van de Commissie noch
bij de Federale Overheidsdienst Justitie.
De dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de brieven met de uitslagen aan
de geslaagde en niet geslaagde deelnemers van het vergelijkend examen verzonden.

Informatievergadering en inzage.
De informatievergadering waarbij een toelichting zal worden gegeven over de antwoorden op de
examenvragen, zal op een digitale manier op afstand wordenvoorzien op 22 april 2021 om 13.00 uur.
Over de modaliteiten daarvoor zal nog te gepasten tijde via de website worden gecommuniceerd.
Gelieve uw deelname aan deze informatienamiddag per mail aan het secretariaat te bevestigen
(info@bcn-not.be) tegen uiterlijk 16 april 2021
Een eventueel verzoek om inzage kan nadien worden aangevraagd (vanaf 22 april 2021 tot uiterlijk 20
mei 2021, 12.00u) per mail (info@bcn-not.be). Bij een dergelijke inzage kan u uw antwoordbundel
nalezen aan de hand van de op de informatienamiddag verstrekte toelichting. Er is geen individuele
bespreking mogelijk over uw antwoorden.
Voorziene periode voor inzage: maandag 24 mei 2021. Het tijdstip waarop u wordt verwacht, zal per
mail meegedeeld worden.
De data die worden voorzien zijn indicatief. Omwille van de Covd-19 maatregelen is het mogelijk dat
er aanpassingen noodzakelijk zijn. In dat geval zullen de kandidaten daarvan op de hoogte worden
gebracht via de website en per mail.
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