
Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het Notariaat 

Reglement van het vergelijkend examen 

Artikel 1 
 
Onverminderd het bepaalde in de wet en haar uitvoeringsbesluiten geldt dit examenreglement als een 
minimumkader voor de afname van het vergelijkend examen waarmee de Nederlandstalige 
Benoemingscommissie voor het Notariaat is belast, in toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 
25 ventôse jaar XI op het notarisambt. 
 
 
Artikel 2 
 
Voor elk gedeelte van het vergelijkend examen meldt de kandidaat zich aan op de plaats, datum en 
het uur, aangegeven in de oproepingsbrief verstuurd door de Benoemingscommissie. 
 
Elke kandidaat die wenst te worden toegelaten tot het lokaal waarin een gedeelte van het vergelijkend 
examen zal worden afgenomen, identificeert zich bij een toezichthouder aan de hand van zijn 
oproepingsbrief en zijn identiteitskaart.  
 
Een toegelaten kandidaat plaatst vervolgens zijn handtekening naast zijn naam in het 
aanwezigheidsregister.  
 
Een kandidaat die voor het schriftelijke gedeelte van het vergelijkend examen, niet aanwezig is op de 
in voormelde brief opgenomen plaats, datum en uur wordt behoudens bewezen overmacht en voor 
zover geen 45 minuten zijn verstreken sinds het aanvangsuur van het betrokken gedeelte, zoals 
aangekondigd door de toezichthouder, niet tot het examen toegelaten. 
 
Het tweede, derde en vierde lid van deze bepaling vindt eveneens toepassing na de pauze bedoeld in 
artikel 3 van onderhavig examenreglement.  
 
Het uur waarop de kandidaat na de pauze dient aanwezig te zijn, zal hem worden meegedeeld tijdens 
of na afloop van het examengedeelte dat in de voormiddag plaatsvindt.  
 
Een kandidaat die voor het mondeling gedeelte van het vergelijkend examen niet aanwezig is op het 
in voormelde brief opgenomen aanvangsuur, wordt - behoudens bewezen overmacht - niet tot het 
mondeling gedeelte van het vergelijkend examen toegelaten.  
 
Artikel 3 
 
Het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen bestaat uit twee onderdelen. De effectieve 
examenduur bedraagt drie uur in de voormiddag en drie uur in de namiddag.  
 
Beide onderdelen worden van elkaar gescheiden door een pauze van anderhalf uur.  
 
Tijdens de pauze dient de kandidaat het examenlokaal te verlaten. 
 
Het is de kandidaat niet toegestaan het examenlokaal te verlaten zonder het of de bundel(s) die binnen 
dat onderdeel diende(n) te worden beantwoord, af te geven aan een toezichthouder. Dit afgeven sluit 
in dat de betrokken kandidaat verzaakt aan de verdere invulling van het of de betrokken bundel(s). 
 



Het is de kandidaat niet toegestaan het examenlokaal te verlaten binnen het uur na de aanvang van 
een onderdeel en ook niet tijdens de laatste vijftien minuten van een onderdeel. 
 
Bij het afgeven van het of de bundel(s), op de wijze die tijdens dit examengedeelte wordt toegelicht 
en na controle van de bundel(s) ontvangt de kandidaat een door een toezichthouder ondertekend 
afgiftebewijs.  
 
De effectieve deelname aan een onderdeel van het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen 
kan door de kandidaat uitsluitend worden bewezen aan de hand van voormeld afgiftebewijs. 
 
Bij het verlaten van het examenlokaal plaatst de kandidaat zijn handtekening naast zijn naam in het 
aanwezigheidsregister dat voor het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen, of een onderdeel 
daarvan, werd opgesteld.  
 
In geen geval mag een kandidaat het examenlokaal verlaten binnen het uur na de aanvang van een 
onderdeel van het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen. 
 
Artikel 4 
 
De kandidaat mag tijdens het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen enkel schrijfgerei bij 
zich hebben. 
 
Het is de kandidaat strikt verboden tijdens het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen in het 
bezit te zijn eender welke elektronische apparatuur (bijvoorbeeld : mobiele telefoon, laptop, tablet, 
rekenmachine,...) en/of communicatiemiddel. Bij miskenning van dit verbod is de toezichthouder 
gerechtigd het verboden voorwerp in beslag te nemen, waarna onmiddellijk aansluitend daarop de in 
dit reglement beschreven procedure in geval van fraude of onregelmatigheden wordt gevolgd. 
 
De kandidaat volgt stipt iedere instructie op die hem door een toezichthouder m.b.t. het schriftelijk 
gedeelte van het vergelijkend examen wordt verstrekt. 
 
Artikel 5 
 
De examenbundels worden anoniem gemaakt voor de afgifte op het einde van het examen of het 
examenonderdeel.  
 
Voor het anonimiseren van de aan hem ter beschikking gestelde examenbundels volgt de kandidaat 
stipt de instructies op van de toezichthouder. 
 
 
Artikel 6 
 
Bij het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen mag enkel gebruik worden gemaakt van 
uitgegeven wetgeving of vastbladig samengevoegde afdrukken en/of fotokopieën (vb. stevig geniet, 
ingebonden) daarvan, die noch door de uitgever, noch door een gebruiker, werden geannoteerd of 
aangevuld tenzij met onderstrepingen of inkleuringen van ten minste een volledig woord. 
Wetsgeschiedenis wordt niet als annotatie beschouwd. Voor de toepassing van deze bepaling heeft 
het geen enkel belang wie de niet-toegelaten annotatie(s) of aanvulling(en) heeft aangebracht. Het 
gebruik van niet bedrukte of onbeschreven post-it’s is toegelaten.  
Adviezen zoals onder meer, zonder beperkend te zijn, deze van Vlabel, mogen niet als wetgeving 
gebruikt worden. 
 



Indien bij het examen gevraagd wordt naar wetsbepalingen, dient dit ruim opgevat te worden, in de 
zin van wet, decreet, verordening, ordonnantie, KB, besluit van de Vlaamse regering, … 
 
Elke toezichthouder is gemachtigd de door de kandidaat meegebrachte wetgeving na te zien. Een 
toezichthouder die vaststelt dat de kandidaat wetgeving hanteert die niet in overeenstemming is met 
voormelde regels, is gerechtigd die wetgeving in beslag te nemen, waarna onmiddellijk aansluitend 
daarop de in dit reglement beschreven procedure in geval van fraude of onregelmatigheden wordt 
gevolgd. 
 
Bij het mondeling gedeelte van het vergelijkend examen mag de kandidaat gebruik maken van 
wetgeving die hem door de Benoemingscommissie ter beschikking wordt gesteld, of zijn eigen 
wetteksten die aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als op het schriftelijk gedeelte. 
 
 
Artikel 7 
 
Indien een toezichthouder vermoedt dat een kandidaat tijdens het schriftelijk gedeelte van het 
vergelijkend examen fraude of een onregelmatigheid pleegt, kan die de betrokken kandidaat opdracht 
geven onmiddellijk te stoppen met het verder aanvullen van het of de bundel(s) en dat of die, samen 
met het of de item(s) waarmee de vermeende fraude of onregelmatigheid zou zijn gepleegd, in beslag 
nemen. 
 
De toezichthouder brengt onverwijld de voorzitter van de Benoemingscommissie op de hoogte van de 
vermeende fraude of onregelmatigheid. 
 
De voorzitter roept aansluitend hierop, zo spoedig als mogelijk, minimum vier andere effectieve leden 
van de Benoemingscommissie, waaronder in ieder geval de vicevoorzitter en secretaris, of hun 
plaatsvervangers, bijeen. 
 
De Benoemingscommissie hoort de toezichthouder en de kandidaat. Zij kan hierbij tevens inzage 
nemen van het of de bundel(s) van de kandidaat, de door de kandidaat meegebrachte wetgeving, een 
door dit reglement verboden voorwerp en/of het of de item(s) waarmee of via hetwelk of dewelke de 
vermeende fraude of onregelmatigheid zou zijn gepleegd. 
 
Onmiddellijk aansluitend hierop delibereert de Benoemingscommissie over het voorval. 
 
Zo zij besluit tot fraude of onregelmatigheid legt zij één van volgende sancties op : 

- de kandidaat wordt uitgesloten van het onderdeel van het schriftelijk gedeelte van het 
vergelijkend examen gedurende hetwelk de fraude of onregelmatigheid werd vastgesteld; 
voor het betrokken gedeelte wordt hem een nulscore toegekend; 

- de kandidaat wordt uitgesloten van het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen 
gedurende hetwelk de fraude of onregelmatigheid werd vastgesteld; hij krijgt voor het 
schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen geen score toegekend, wat insluit dat hij 
evenmin kan deelnemen aan het mondeling gedeelte van het vergelijkend examen.  
 

Zo zij besluit dat geen fraude of onregelmatigheid werd gepleegd, wordt de kandidaat toegelaten 
verder deel te nemen aan het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen en het of de betrokken 
bundel(s) verder in te vullen.  
 
Voor die kandidaat wordt de examenduur van het betrokken onderdeel van het schriftelijk examen 
verlengd met de tijd die de behandeling van het incident heeft gevergd. 
 



Van het incident en de daarop gewezen beslissing wordt een proces-verbaal opgesteld, dat door de 
voorzitter en de secretaris wordt ondertekend. 
 
 
 
 
Artikel 8 
 
Voor het mondeling gedeelte van het vergelijkend examen wordt elke kandidaat door de 
Benoemingscommissie ondervraagd. 
 
Indien de Benoemingscommissie zou beslissen om zich op te delen in twee groepen van vier leden, 
kan elke groep tot de ondervraging van de kandidaten overgaan voor zover in elke groep minstens drie 
leden aanwezig zijn. 
 
Het mondeling gedeelte van het vergelijkend examen duurt ongeveer twintig minuten. Indien de 
ondervraging  door groepen gebeurt, ondervraagt elke groep de kandidaat gedurende ongeveer 
vijftien minuten. 
 
Artikel 9 
 
Alvorens de definitieve rangschikking vast te stellen, beslist de Benoemingscommissie of ze bepaalde 
kandidaten die opmerkingen hebben geformuleerd, overeenkomstig artikel 39, § 4, van de wet van 25 
ventôse jaar XI, zal horen.  
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