Examennr.: «rcrdnr»
«titel» «VOORNAAM» «hoofdletters»
«STRAAT»
«POSTCODE»
«STAD»
AANGETEKEND
Brussel, postdatum

Betreft :

Uitnodiging tot het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen voor de rangschikking
van de kandidaat-notarissen 2018.

Geachte «aanspreek»,

U heeft zich ingeschreven voor de schriftelijke proef voor de rangschikking van de kandidaat-notarissen die
plaats vindt op zaterdag 24 februari 2018 in de auditoria van de Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten,
Gebouw C, lokaal C.003 en C.204, te bereiken via de ingang aan de Prinsstraat 13, te 2000 Antwerpen.
U wordt verzocht zich aan te melden om 8.15 uur in de ontvangstruimte van het gebouw B (op het gelijkvloers).
Gelieve de aanwijzingen op de borden te volgen.
De kandidaten worden verdeeld over twee lokalen (C.003 en C.204). Vóór uw naam staat uw examennummer;
op basis van dit nummer zal u uitgenodigd worden zich te begeven naar het lokaal C.003 of het lokaal C.204.
Het examen begint om 9 uur stipt en zal 3 uur duren in de voormiddag en 2,5 uur in de namiddag. Tijdens de
middagpauze (ongeveer 1,5 uur) is er drank en een lunchpakket voor u voorzien op het gelijkvloers in de
ontvangstruime.
In de examenlokalen zelf mag niet gegeten noch gedronken of gerookt worden. Er wordt verwacht dat u de
lokalen netjes achterlaat.
Om toegelaten te worden tot de examenlokalen (zowel in de voormiddag als in de namiddag) dient u volgende
documenten voor te leggen:
1. uw identiteitskaart of een geldig legitimatiebewijs met recente foto;
2. deze oproepingsbrief;
U bent uiteraard in het bezit van een vulpen of balpen met zwarte of blauwe inkt.
U mag eveneens de door het examenreglement toegestane uitgegeven regelgeving (opgelet, alleen
onbeschreven post-it of klevers !!) gebruiken en eventueel een correctiestift of -roller.
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De deelnemers zullen aan de ingang van de auditoria of vooraan in het lokaal de zaken moeten achterlaten die
niet zijn toegelaten door het examenreglement. De Benoemingscommissie is niet verantwoordelijk voor
eventueel verlies ervan. Schakel uw mobiele telefoon uit!
Enkel de antwoordformulieren en kladbladen die u ter plaatse bezorgd worden, mogen worden gebruikt.
De Benoemingscommissie kan de toegang ontzeggen aan de personen waarvan de inschrijving door de
Minister van Justitie niet ontvankelijk werd verklaard. Elke kandidaat die na de aanmelding voor het examen
beslist toch niet deel te nemen aan het vergelijkend examen mag pas één uur na de aanvang van de proef de
zaal verlaten.
Deelnemers aan het examen worden geacht het programma van het vergelijkend examen te kennen (B.S. 21
januari 2003, blz. 2002 en op de website van de Benoemingscommissie). Iedere kandidaat leeft het
examenreglement stipt na. Het reglement is eveneens bekend gemaakt in het B.S. van 28 februari 2013 en op
de website van de Benoemingscommissie.
De deelnemers dienen ook na te gaan of er tussen hen en een effectief of plaatsvervangend lid van de
Nederlandstalige Benoemingscommissie geen onverenigbaarheid bestaat die op grond van artikel 38, § 10 van
de wet van 25 Ventôse jaar XI het betrokken lid zou beletten om deel te nemen aan verbeteringen,
ondervragingen en deliberaties die hen aanbelangen en dit onmiddellijk per brief of mail te melden. De
samenstelling van de Nederlandstalige Benoemingscommissie is bekend gemaakt in het B.S. van 13 februari
2017, en op de website van de Benoemingscommissie.
De kandidaten die 60 % van de punten behalen voor het schriftelijk gedeelte zullen uitgenodigd worden om
deel te nemen aan het mondeling gedeelte van het vergelijkend examen.
Wij wensen u alvast veel succes met uw deelname.

Met de meeste hoogachting,

Catherine DE MOOR
Voorzitter
De hieronder vermelde bijlagen kan u ook vinden op de website van de Benoemingscommissie.
( www.bcn-not.be/nl/). Lees ze aandachtig !
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