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Reglement van het theoretisch jachtexamen
voor het jaar 2021

Art. 1. §1. Dit reglement wordt bezorgd aan alle kandidaten die zich inschrijven voor het
theoretisch gedeelte van het jachtexamen, hierna genoemd “het theoretisch jachtexamen”.
Het reglement verschaft informatie over de verschillende onderdelen die zij moeten
afleggen en beschrijft tevens de instructies die tijdens het examen nauwgezet moeten
worden nageleefd.
§2. Dit reglement doet geen afbreuk aan en geldt onverminderd de bepalingen inzake het
jachtexamen die zijn vastgesteld in artikel 48 tot en met 59 van het
Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.
§3. Het theoretisch jachtexamen wordt uitsluitend in het Nederlands afgenomen. Het
gebruik van een tolk is niet toegestaan.
§4. De kandidaat die om een specifieke reden wil afwijken van de bepalingen van dit
reglement moet daartoe minstens 24 uur voor aanvang van het theoretisch jachtexamen
via het secretariaat van de jachtexamencommissie een gemotiveerde aanvraag indienen bij
de voorzitter van de jachtexamencommissie. De voorzitter van de jachtexamencommissie
neemt hierover de beslissing.
§5. Door in te schrijven voor het theoretisch jachtexamen stemt de kandidaat in met de
bepalingen van dit reglement.
§6. Wie het examenreglement overtreedt, wordt uitgesloten en moet de examenzaal
onmiddellijk verlaten.
Art. 2. §1. De kandidaat legt voor aanvang van het examen zijn oproepingsbrief en zijn
identiteitskaart voor aan het toezichthoudend personeel dat aangeduid wordt door de
voorzitter van de jachtexamencommissie.
Bij verlies of diefstal van de identiteitskaart moet, als bewijs van de identiteit, een geldig
bewijs van aangifte worden voorgelegd waarop een door de uitgevende overheid
afgestempelde pasfoto is aangebracht. Zonder dit document mag de kandidaat niet
deelnemen aan het examen.
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§2. Tot de examenzaal worden alleen toegelaten:
1. de geldig ingeschreven kandidaten;
2. de personen die instaan voor de organisatie van het jachtexamen;
3. het toezichthoudend personeel dat aangeduid wordt door de voorzitter van de
jachtexamencommissie;
4. de leden van de jachtexamencommissie mits voorafgaande melding via het
secretariaat van de jachtexamencommissie bij de voorzitter van de
jachtexamencommissie;
5. andere personen met een schriftelijke toelating van de voorzitter van de
jachtexamencommissie.
§3. Een kandidaat die zich niet tijdig aanmeldt, kan het examen niet afleggen.
§4. Een kandidaat die duidelijk geïntoxiceerd is door alcohol, drugs of medicijnen wordt
onmiddellijk uitgesloten.
Art. 3. §1. De examenvragen worden gesteld aan de hand van een vragenbundel. De
vragenbundel wordt uitgereikt vlak voor de aanvang van het examen. Bij ontvangst noteert
de kandidaat zijn volledige naam op de voorzijde van de vragenbundel en plaatst er een
handtekening bij.
§2. De kandidaat mag enkel in het bezit zijn van de door de organisatie verstrekte
documenten en formulieren. Tijdens het examen beschikt men over de volgende
documenten:
1. een antwoordformulier met de vermelding “KLAD”;
2. een antwoordformulier met de vermelding “ORIGINEEL”;
3. een blanco formulier dat als kladpapier kan gebruikt worden;
4. het instructieformulier;
5. een vragenbundel.
§3. Elke kandidaat controleert of zijn of haar gegevens correct zijn en meldt elke
onregelmatigheid of onvolledigheid op de examenformulieren onmiddellijk aan het
toezichthoudend personeel dat aangeduid wordt door de voorzitter van de
jachtexamencommissie.
§4. Men beschikt slechts over één antwoordformulier met de vermelding “ORIGINEEL”. Er
wordt in geen geval een nieuw antwoordformulier verstrekt.
Bij ontvangst van dit document plaatst de kandidaat zijn of haar handtekening op de
achterzijde van het antwoordformulier met de vermelding “ORIGINEEL”.
Art. 4. Aantekeningen in klad mogen alleen op het blanco formulier en het
antwoordformulier met de vermelding “KLAD” gemaakt worden.
Art. 5. Er mag tijdens het examen geen gebruik gemaakt worden van boeken, schriften,
nota’s en enige andere informatiebron of hulpmiddel. Wanneer men dergelijke documenten
bij zich heeft moet men die vóór aanvang van het examen deponeren op de plaats die
wordt aangeduid door het toezichthoudend personeel dat aangeduid wordt door de
voorzitter van de jachtexamencommissie.
Art. 6. De kandidaat mag geen handtassen, rugzakken of andere draagtassen bij zich
houden tijdens het examen. Wanneer men die toch bij zich heeft moet men die vóór
aanvang van het examen deponeren op de plaats die wordt aangeduid door het
toezichthoudend personeel dat aangeduid wordt door de voorzitter van de
jachtexamencommissie.
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Art. 7. Gsm’s, smartphone’s en enig ander middel dat voor communicatie gebruikt kan
worden, moeten tijdens het examen worden uitgeschakeld. Ze mogen pas opnieuw worden
ingeschakeld na het verlaten van de examenzaal.
Er mag geen gebruik gemaakt worden van een rekenmachine of andere digitale apparaten.
Art. 8. Tijdens het examen en tot na het afgeven van het laatste antwoordformulier moet
het stilzwijgen in de examenzaal in acht worden genomen. Er mag op geen enkele wijze
gecommuniceerd worden met andere kandidaten of personen buiten de examenzaal.
Art. 9. Tijdens het examen tot en met het afgeven van het antwoordformulier mag geen
gebruik gemaakt worden van de toiletten.
Art. 10. Iedereen is verplicht om op de aangeduide plaats te blijven zitten tijdens het
volledige examen.
Art. 11. Vóór de aanvang van het theoretisch jachtexamen krijgen alle kandidaten een
schriftelijke briefing met mondelinge toelichting met de nodige richtlijnen.
Art. 12. De kandidaten krijgen maximaal anderhalf uur de tijd om het examen af te leggen.
Art. 13. Alle examenvragen zijn meerkeuzevragen met telkens 3 mogelijke antwoorden.
Slechts één antwoord per vraag is juist. Voor een goed antwoord krijgt een kandidaat 1
punt. Voor een fout antwoord wordt een half punt in mindering gebracht. Voor een ongeldig
antwoord of een blanco antwoord krijgt een kandidaat 0 punten.
Art. 14. Kandidaten moeten met een zwarte viltstift of balpen hun antwoorden aanduiden.
Antwoorden ingevuld met potloden, vulpennen en niet-zwarte viltstiften of balpennen zijn
niet toegelaten.
Art. 15. Achter het nummer van de vraag staan drie bolletjes met daarboven A, B en C.
Het bolletje onder de letter waarvan men meent dat het om het juiste antwoord gaat, moet
zorgvuldig en volledig zwart worden gemaakt, conform onderstaande voorbeelden.
GOED VOORBEELD:
A
B

C

● ○ ○

FOUT VOORBEELD:

Art. 16. Verbeteringen, doorhalingen of het gebruik van correctors op het
antwoordformulier met de vermelding “ORIGINEEL” zijn niet toegestaan. Indien men toch
een correctie aanbrengt, wordt het antwoord als ongeldig beschouwd (= 0 punten).
Art. 17. Per vraag mag slechts één bolletje zwart gekleurd worden. Wanneer men toch
meer dan één bolletje zwart kleurt, al dan niet doorstreept, wordt het antwoord als ongeldig
beschouwd (= 0 punten).
Art. 18. De voorzitter van de jachtexamencommissie geeft aan wanneer het theoretisch
examen wordt beëindigd.
Aanpassingen die vanaf dan worden waargenomen en vastgesteld, hebben onmiddellijke
uitsluiting tot gevolg.
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Het verlaten van de zitplaats gebeurt na toestemming van het toezichthoudend personeel
dat aangeduid wordt door de voorzitter van de jachtexamencommissie en onder leiding van
de voorzitter van de jachtexamencommissie.
Art. 19. Alle in artikel 3, §2 van dit reglement vermelde documenten, zijnde het
antwoordformulier met de vermelding “KLAD”, het antwoordformulier met de vermelding
“ORIGINEEL”, het blanco formulier dat als kladpapier kan gebruikt worden, het
instructieformulier en de vragenbundel moeten na het examen afgegeven worden.
Pas na afgifte van die documenten krijgt de kandidaat zijn afgestempelde oproepingsbrief
terug. De kandidaat verlaat vervolgens onmiddellijk de examenzaal langs de aangegeven
weg.

---------------( Vastgesteld door de jachtexamencommissie te Brussel op 18 september 2020)
----------------
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