
Reglement houdende gebruik van wetboeken en woordenboeken binnen de 

opleiding Rechten

Artikel 1 

Bij een examen over een positiefrechtelijk opleidingsonderdeel in de Opleiding Rechten 
mag door de examinandi steeds gebruik gemaakt worden van de speciaal uitgegeven 
Studentencodex voor de opleiding Rechten aan de UHasselt. Het gebruik van andere 
wetboeken, wetteksten of bijkomende documentatie is niet toegelaten, tenzij dit 
uitdrukkelijk in de studiegids of op Blackboard wordt toegestaan.

Artikel 2 

De betrokken examinator kan in de studiegids of op Blackboard de aanwending van 
andere documentatie toestaan overeenkomstig de volgende modaliteiten: 

een andere wettencollectie dan de Studentencodex voor de Opleiding Rechten; 

en/of alle mogelijke documentatie, al dan niet tot één taal beperkt. 

Artikel 3 

In de Studentencodex voor de opleiding Rechten (art. 1) en in de wettencollecties en 
documentatie bedoeld in artikel 2 zijn onderstrepingen of inkleuringen niet toegestaan, 
tenzij deze ten minste betrekking hebben op een volledig woord.  

Alle andere vormen van markeringen en/of toevoegingen, waaronder pijlen, bullets, post-
its, tekst, enzovoort, zijn in het geheel niet toegelaten en worden, ongeacht de intentie 
waarmee ze zijn aangebracht, geacht een onregelmatigheid op te leveren in de zin van 
artikel 9.1. van het Onderwijs- en examenreglement van de Universiteit Hasselt.  

Artikel 4 

Bij een mondeling examen kan de betrokken examinator, onverminderd het bepaalde in 
artikel 1, het gebruik van de Studentencodex voor de opleiding Rechten en/of de 
wettencollecties en documentatie bedoeld in artikel 2 beperken tot door hem/haar ter 
beschikking gestelde exemplaren. 

Artikel 5 

Bij een open boek-examen laat de examinator het gebruik van enkele of alle delen van 
het studiemateriaal toe tijdens het geheel of een deel van het examen. Dit materiaal 
moet voldoen aan de voorwaarden die de examinator terzake gesteld heeft in de 
studiegids. De Studentencodex voor de opleiding Rechten (art. 1) en de wettencollecties 
en documentatie bedoeld in artikel 2 waarvan het gebruik wordt toegestaan blijven 
onderworpen aan de regeling van artikel 3.  



 

Artikel 6 

In het algemeen geldt dat het gebruik van woordenboeken tijdens examens niet is 
toegestaan.  

Bij examens over een opleidingsonderdeel dat in een andere taal wordt gedoceerd dan 
het Nederlands, waarover bovendien examen in die andere taal wordt afgelegd en 
waarbij het opleidingsonderdeel niet de kennis van de (juridische) taal zelf tot voorwerp 
heeft, kunnen bij wijze van uitzondering op het hiervoor bepaalde, uitsluitend vertalende 
woordenboeken worden toegelaten. Deze vertalende woordenboeken moeten volledig 
blanco blijven. 

Artikel 7 

De procedure die van toepassing is bij een inbreuk op de bepalingen van dit Reglement 
wordt beheerst door de regeling van het Onderwijs- en examenreglement van de 
Universiteit Hasselt. 

 


