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 worden gemaakt van uitgegeven wetgeving op
papier of vastbladig samengevoegde fotokopieën of prints daarvan.
Deze mogen niet zijn geannoteerd, tenzij door de uitgever met enkel de wetsgeschiedenis,
tenzij door een gebruiker, met enkel onderstrepingen, inkleuringen, omcirkelingen of
omkaderingen van ten minste een volledig woord, alsook met verwijzingen naar andere
wetgeving overeenkomstig artikel 4.
Artikel 2
De coördinerend verantwoordelijke van een opleidingsonderdeel in de Opleiding Rechten
kan in de studiegids of op Blackboard de aanwending van andere documentatie op het
examen toestaan op papier of vastbladig samengevoegde fotokopieën of prints daarvan,
overeenkomstig één of meer van de volgende modaliteiten:
- door de uitgever met meer dan wetsgeschiedenis geannoteerde wetgeving;
- onbeperkt geannoteerde wetgeving;
- alle mogelijke bijkomende documentatie, al dan niet tot één taal beperkt.
Zij mogen verder door de gebruiker worden geannoteerd met enkel onderstrepingen,
inkleuringen, omcirkelingen of omkaderingen van ten minste een volledig woord, alsook
met verwijzingen naar andere wetgeving overeenkomstig artikel 4.
Artikel 3
De coördinerend verantwoordelijke van een opleidingsonderdeel in de Opleiding Rechten
kan in de studiegids of op Blackboard de aanwending van uitgegeven wetgeving en/of
vastbladig samengevoegde fotokopieën of prints daarvan op het examen verbieden, ook
in afwijking van artikel 1.
Artikel 4
In de wetgeving bedoeld in artikel 1 en in de geannoteerde wetgeving en de documentatie
bedoeld in artikel 2 eerste lid zijn onderstrepingen, inkleuringen, omcirkelingen en
omkaderingen toegestaan wanneer zij ten minste betrekking hebben op een volledig
woord. Onderstrepingen, omcirkelingen en omkaderingen bestaan uitsluitend uit één
ononderbroken lijn.
Toegelaten kruisverwijzingen bestaan maximaal uit drie delen, met name het woordje zie
of cfr., het artikelnummer en paragraaf en de officiële of verkorte benaming van de wet,
of, indien er een standaardafkorting bestaat, die afkorting. Het woordje zie of cfr. kan
eventueel weggelaten worden.

Het is toegelaten post-its of andere plaatsindicatoren te gebruiken. Op deze
plaatsaanduidingen zelf mag uitsluitend de officiële of verkorte benaming van de wet dan
wel de standaardafkorting van deze wet vermeld worden.
Alle andere vormen van markeringen en/of toevoegingen, waaronder pijlen, bullets, tekst,
enzovoort, zijn in het geheel niet toegelaten
In afwijking van het eerste en tweede lid kan bij een open boek-examen de coördinerend
verantwoordelijke van een opleidingsonderdeel het aanbrengen van andere symbolen en
aantekeningen toestaan. Dit maakt de wetgeving en desgevallend andere toegestane
documentatie onbruikbaar voor het afleggen van het examen van andere
opleidingsonderdelen waar de ruimere modaliteiten niet gelden.
Artikel 5
Het gebruik van ( v e r k l a r e n d e , v e r t a l e n d e , … ) woordenboeken tijdens
examens is niet toegestaan, behalve in de gevallen van lid 2 en 3 van deze bepaling.
Studenten
van
Nederlandstalige
opleidingen
mogen
voor
anderstalige
opleidingsonderdelen, andere dan (juridische) taalopleidingsonderdelen, gebruik maken
van een in beide richtingen vertalend woordenboek, van en naar die andere taal en het
Nederlands.
Erasmusstudenten mogen voor alle opleidingsonderdelen gebruik maken van een in beide
richtingen vertalend woordenboek, van en naar de moedertaal van de student en de taal
van het opleidingsonderdeel.
De vertalende woordenboeken uit lid 2 en 3 moeten volledig blanco blijven en geen
annotaties bevatten.
Artikel 6
Voor de toepassing van dit reglement heeft het geen enkel belang wie de niet-toegelaten
annotaties zou hebben aangebracht.
De procedure en sanctionering die van toepassing is bij een inbreuk op de bepalingen
van dit Reglement wordt beheerst door de Onderwijs-, Examen- Rechtspositieregeling
voor studenten van UHasselt en tUL.
Artikel 7
Dit reglement treedt in werking met ingang van academiejaar 2016-2017.

