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ARTIKEL 1
Elke student heeft het recht om tijdens een examen van een positiefrechtelijk
onderdeel gebruik te maken van uitgegeven of door de lesgever ter beschikking
gestelde niet-geannoteerde wetgeving (wetsgeschiedenis wordt evenwel niet als een
annotatie beschouwd). Voor de toepassing van deze regel is het van geen belang
wie de annotaties heeft aangebracht (uitgever, student, derde).
In afwijking van lid 1 kan de titularis van een opleidingsonderdeel tijdens een
mondeling examen het gebruik van wetgeving beperken tot het gebruik van een
blanco exemplaar dat door de titularis ter beschikking wordt gesteld.
In afwijking van lid 1 kan de titularis van een opleidingsonderdeel tijdens een
schriftelijk examen het gebruik van wetgeving beperken tot een deel van het
examen. De vragen waarvoor geen wetboek gehanteerd mag worden
vertegenwoordigen maximaal 50% van de punten van het opleidingsonderdeel. Zij
hebben betrekking op een vooraf bepaald en medegedeeld gedeelte van de leerstof.
In afwijking van de vorige leden kan het gebruik van wetgeving verder worden
ingeperkt op gemotiveerd verzoek van de titularis van een opleidingsonderdeel en
toegestaan door de opleidingscommissie (al naargelang het geval rechten of
criminologie).
De in lid 2, 3 en 4 vermelde afwijkingen kunnen slechts worden toegepast indien zij
in de eerste les worden gecommuniceerd en uiterlijk aan het einde van de eerste
lesweek van het semester via de elektronische leeromgeving worden bekend
gemaakt (hetzij via de aankondigingen, hetzij in de slides). Het wordt ook
aanbevolen deze afwijkingen in de ECTS-fiche te vermelden.
In afwijking van lid 1 kan de titularis de studenten toelaten gebruik te maken van niet
uitgegeven, doch niet geannoteerde wetgeving.
In afwijking van lid 1, kan de titularis van een keuzevak in de master rechten de
student toestaan gebruik te maken van geannoteerde wetgeving.

ARTIKEL 2
De student mag geen letters, cijfers of andere tekens (vb. $,-,x,+) aanbrengen in de
wetgeving. Zijn daarentegen wel toegestaan (limitatief): blanco post-its en het
benadrukken van woorden of zinnen door het inkleuren en onderstrepen van ten
minste een volledig woord.
Van deze regel kan voor wat betreft de verplichte opleidingsonderdelen in de
opleiding rechten niet worden afgeweken, noch in het voordeel, noch in het nadeel
van de student.
Voor wat betreft de keuzevakken in de master, kan de titularis in het voordeel van de
studenten wel afwijkingen toestaan. De student moet evenwel beseffen dat het
aanbrengen van kruisverwijzingen e.d. de betrokken wetgeving ongeschikt maakt
voor het gebruik bij examens van verplichte opleidingsonderdelen en mogelijks ook
voor examens bij andere keuzevakken.
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ARTIKEL 3
De titularis van een opleidingsonderdeel kan het gebruik toelaten van andere
documenten dan de vermelde wetgeving (vb. boek, cursus, bepaalde teksten).

ARTIKEL 4
Elke overtreding van dit reglement vormt een onregelmatigheid die aanleiding kan
geven tot een examentuchtsanctie.
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