
 

 
FACULTEIT RECHT EN CRIMINOLOGIE 

Formulier conform artikel 111 & 112 van het Onderwijs- en Examenreglement 2022-2023. Per e-mail te versturen naar 
facrc@vub.be ten laatste op de dag van het eerste examen waarvoor overmacht wordt ingediend 

 

 
NAAM: 

Reden van afwezigheid:  
Indien "andere" 
Periode afwezigheid: van 

Voornaam: 
 
 
 

tot en met 

 

Geldig bewijs (Cfr.art 112 van het examenreglement) verplicht in te dienen. Bijvoorbeeld een 
ziektebriefje, proces-verbaal bij een ongeluk, overlijdensbericht, printscreen van technisch probleem bij 
digitaal examen. Worden niet aanvaard: een onvolledig of tegenstrijdig medisch attest, een dixitattest, een 
post-factumattest. Het medisch attest wordt uitgeschreven op de eerste dag van ziekte of ongeval 

 

ik heb het bewijs ingescand en als bijlage bij dit formulier gevoegd 
ik zal het bewijs inscannen en doorsturen naar het faculteitssecretariaat en dit binnen de drie 
kalenderdagen na de eerste dag van de overmachtsperiode en voor het inhaalexamen. 

Noteer alle examens die vallen in uw overmachtsperiode en vink aan voor welk(e) examen(s) u een 
inhaalexamen vraagt. Een inhaalexamen is enkel mogelijk: 

→ bij een geldig attest of bewijs van overmacht 
→ indien dit organisatorisch mogelijk is 
Indien u geen inhaalexamen vraagt is het eindresultaat "GA | Gewettigd Afwezig". 

Datum Examinator Naam opleidingsonderdeel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaalex. 

 

 
 

 

Op volgende data na de overmachtsperiode dien ik andere examens af te leggen: 
Datum Examinator Naam opleidingsonderdeel 

 

 
 
 
Luik voorbehouden voor overmacht wegens technische redenen bij een digitaal examen 
Voeg een printscreen toe in geval van technische problemen. het bewijsstuk is slechts geldig indien u aantoont dat u geen toegang had of niet 
meer kon deelnemen aan het examen. Op de printscreen moet het uur dat de computer aangeeft zichtbaar zijn 

Technische problemen bij digitaal schriftelijk examen 
Indien deels afgelegd, geef aan bij welk deel van het examen de problemen zich voordeden 

 
Technische problemen bij digitaal mondeling examen 
Indien deels afgelegd, geef aan bij welk deel van het examen de problemen zich voordeden 
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