Faculteit Recht en Criminologie
Aanvullend reglement met betrekking tot het gebruik van
hulpmiddelen tijdens examens

Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder:
1° hulpmiddel: elk voorwerp of document (bijvoorbeeld een woordenboek) dat gebruikt kan
worden bij het examineren met uitzondering van de regelgeving;
2° aanduidingen: het op enige wijze accentueren van ten minste een woord of cijfer in de
regelgeving, zoals door middel van het al dan niet ononderbroken onderstrepen, het geheel
of gedeeltelijk kleuren, omkaderen, omcirkelen of randvermelding en dit ongeacht het
gebruikte kleur of instrument (potlood, balpen, fluostift, markeerstift, electronische
aanduiding, trackchanges enz.);
3° kruisverwijzingen: het verwijzen naar een ander trefwoord zoals naar een andere
regelgeving, dan wel naar een onderdeel (hoofdstuk, artikel, paragraaf, lid enz.) van de
regelgeving en/of het aanhalen van een rechtspraakreferentie, zonder dat hierbij extra
informatie wordt gegeven. Het gebruik van verwijzingswoorden zoals 'zie' of ‘cfr’, alsook het
gebruiken van al dan niet in de V&A-regels bepaalde verkortingen van opschriften van
regelgeving en van rechtspraak is toegelaten. Het gebruikte instrumentarium (potlood,
balpen, fluostift, markeerstift, …) bij deze kruisverwijzing is vrij.

Art. 2. Dit reglement heeft enkel betrekking op papieren dragers.
De in dit reglement vervatte regeling is van toepassing, indien het opleidingsonderdeel niet
voorziet in een eigen regeling omtrent het gebruik van regelgeving en hulpmiddelen. Is
voorzien in een gedeeltelijke eigen regeling, dan geldt de in dit reglement vervatte regeling
voor de overige aangelegenheden.
Art. 3. § 1. Bij elk examen over een opleidingsonderdeel,ingericht door de faculteit mag
gebruik worden gemaakt van de regelgeving, ongeacht of die al dan niet geconsolideerd is,
of die al dan niet is uitgegeven door een derde, dan wel los- of vastbladig (geniet,
ingebonden, gelijmd enz.) is.
Het gebruik van door de uitgever en/of de student geannoteerde wetgeving of wetboeken is
toegestaan. Betreft het annotaties door de student, dan geschiedt dit onder de vorm van
aanduidingen en/of kruisverwijzingen.
Het gebruik van zelfklevers of ‘post its’ of tabs is toegestaan. De enige informatie die er op
mag worden aangebracht is het (al dan niet eigen verkorte) opschrift van de regelgeving.
Het gebruikte instrumentarium (potlood, balpen, fluostift, markeerstift, …) is vrij.
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§ 2. Met uitzondering van de benodigdheden in de zin van art. 6, tweede lid zijn
hulpmiddelen, zoals woordenboeken, niet toegestaan.
Art. 4. De eigen regeling, bedoeld in artikel 2, geldt voor alle examenperiodes van het
academiejaar. De eigen regeling wordt bekend gemaakt in de opleidingsonderdeelfiche. De
titularis van het opleidingsonderdeel deelt de eigen regeling ook via PointCarré2 mee aan de
studenten. Betreft het een schriftelijk examen, dan vermeldt de titularis de eigen regeling
op het eerste blad van elk examen. Bij de mededeling van de schriftelijke examens,
herinnert het secretariaat van de faculteit aan deze laatste verplichting.
Art. 5. Bij het bekendmaken van de examenregelingen wordt verwezen naar de eigen
regelingen die worden vermeld in de opleidingsonderdeelfiche en Pointcarré2.
Art. 6. Alle studenten deponeren jassen, boekentassen, pennenzakjes, elektronische
toestellen e.d. op een door de toezichthouders bepaalde plaats in het examenlokaal. De
studenten staan in voor de identificatie van hun zaken.
De student mag, behoudens andere vermeldingen in de eigen regeling alleen de voor het
betrokken examen noodzakelijke gebruiksvoorwerpen (balpen, pen, potlood, lat, gom,
inktuitwisser, e.d.) gebruiken.
Art. 7. Ingeval van overtreding van de bepalingen van dit reglement gelden de bepalingen
van het onderwijs- en examenreglement van de Vrije Universiteit Brussel inzake
onregelmatig examenverloop.
Art. 8. Deze regeling treedt in werking vanaf het academiejaar 2012-2013 met uitzondering
van de verplichting tot bekendmaking van de eigen regeling in de opleidingsonderdeelfiche
die in werking treedt vanaf het academiejaar 2013-2014.
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