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Informatiefiche  voor het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen 2019. 
 
Examensite. 
 
Het schriftelijk gedeelte van het examen heeft plaats in de lokalen van de KU Leuven, College De Valk, 
Tiensestraat 41, 3000 Leuven, lokalen 91.54, 01.54 en 01.56. 
 
 
Aanmelden. 
 
Ontvangst op de examensite op het gelijkvloers. Koffie en ontbijt is beschikbaar. 
 
U wacht tot u wordt uitgenodigd zich te begeven naar de lokalen. 
 
Examennummer. 
 
Uw examennummer vind 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 in de auditoria. U neemt plaats in de auditoria op de plaats waar u een 
map vindt met dit examennummer. Dit examennummer en uw naam en voornaam zal u op alle 
vragenlijsten vermelden.  Per vragenlijst moet u zowel op de voorzijde als de laatste pagina deze 
gegevens vermelden.  
 
Verdere verloop van het vergelijkend examen: 
 

- Na 23 februari 2019 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 benoemignscommissie voorziet de verzending van deze brieven op 12 maart 2019. 
 

- Het mondeling gedeelte zal plaats hebben in de lokalen van de Benoemingscommissie (ingang 
via Leuvense weg 48 –  te 1000 Brussel – 1ste  verdieping)  van 1 april tot 6 april 2019. 

 
- 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 zal plaats hebben in het Notarishuis te Brussel, Bergstraat 30, gelijkvloers,  
op donderdag 25 april 2019 om 16.00 uur. 
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Gelieve uw deelname aan deze informatieavond per mail aan het secretariaat te bevestigen 
(info@bcn-not.be). 
 
Een eventueel verzoek om inzage kan maar nadien worden  aangevraagd (vanaf 26 april 2019 tot 
uiterlijk 3 mei 2019, 12.00) per mail (info@bcn-not.be). 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. 
 
Voorziene periode voor inzage: dinsdag 6 mei 2019. Het tijdstip waarop u wordt verwacht, zal per mail 
meegedeeld worden.  
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