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15 NA|d DER KONINGINI
DE œllvFlt|uR van Aruba,
In overweglng genomen hebbende:
dat het wenselijk is voorzi|ing| te treffen met betrekklng tot de
oprichtîng en de lnrlchtlng van de Univ|siteit van Aruba: mede in
verband met het streven naar ui|reldlng van het hoger onderwlls en
het verrichten van wetenschap|lljk onderzoek;
Heeft, de Raad van Advies gehoord: met gemeen overleg der Staten, v|tgesteld ondersta|de l|dsverorden|g:
HœlpDsTtlK I
Algemene kepalingeA
Artlkel l
In deze l|dsverordenïng en de daarop berustende bepallngen
wordt verstaan onder:
Minister : de mlnister van Welzïjnsz|en
Universiteit : de Dnlversiteit van Aruba
Artlkel 2
1. Er is een ënïverslteit, gevestlgd te Oranjestad in Aruba.
2. De |niversiteït is rechts|rsoon.
3. De Unlv|siteit treedt in het re|tsverkeer op onder de naam
Universiteit van Aruba en is bll ultslult|g gerechtïgd tot het voeren van deze naam en de vertaling| daarvan.
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Artikel 3
1. De Dnàversiteit heeft in elk geval tot taak door het geven
van hoger onderwijs:
a. voor te berelden op het bekleden van maatsch|pelilke functlese
waarvoor een hogere oplelding vereist is of dïenstbaar kan zijn;
b. te bevorderen het inzicht in de snmonh ang der wetenscha|| alsmede het maatschm|lijk ver|twoordelïj|eidsbesef.
2. Zij staat ten dienste van de beoefening der wetenschap en
het wetenschap|lijk onderzoek zulks mede ten behoeve van hen dïe
#' r
zich door middel van hoger onderwijs verder wensen te bekwamen.
3. Zij kan tevense al dan nlet in samenwerk|g met derden, cursussen verzorgen ten behoeve van hen, die zich door mlddel van hoger
onderwljs verder wensen te bekwamen.
Artikel 4
De Universltelt bevordert zoveel mogelllk een doelmatlge smmnnwerklng met de andere centra van wetenschap|eoef|lng in en bulten
A|lhn.
Artikel 5
1. De Unlverslteit omvat ten mlnste ||n facultelt: de faculteit
der re|tsgeleer|eld.
2. Blj lands|sluït houdende algemene m|tregelen, |lnnen an#
dere facultelt| worden ingesteld.
Artlkel 6
BIJ land|eslulte houdende algemene |tregelen, |'nnen ann de
Unïversïtelt lnstltuten worden verbonden dïe, al dan nlet in snmnnwerking met in andere landen gevestlgde wetenschap|lljke instellingen, werkznnm zijn op het terrein van het wetenschap|lïlk onderzoek.
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HOOFDSTUK 11
Het bestuur
Artikel 7
1. Het bestuur van de Dnlversiteit wordt uïtgeoef|d door een
college van curatoren. Dlt college bestaat uit ten minste vïer en
ten hoogste acht leden.
2. De leden van het college van curatoren worden benoem| en
ontslagen bïj l|dsbesluit. Het college van curatoren dient voor
elke opengevall| plaats een voordracht in welke ten minste twee
namen bevat. Curatoren worden voor een perïode van vier jaren benoem| en zijn opnieuw benoemba|.
3. Met het einde van het studiela|, waarin een curator de
leeftljd van vllf|zestig Jaren heeft berelkt, wordt hem bïj landsbeslult eervol ontslag verleend.
4. Bij lands|sluit wordt ult leden van het college van curatoren de presïd|t-c|ator benoemd, dle tevens voorzitter van het
college is. B|J diens afwezigheid of onstent|is wordt h|j vervangen
door een andere curatore door het college aangewez|.
5. De president-|rator verteg|woo|i| de Univ|sitelt in en
buiten rechte.
6 De presàdent-|rator en de overïge curatoren oétvangen een
door de mlnister vastgestelde vergoed|g.
7. Het colàege van curatoren stelt een reglement voor zïjn
werkwijze op.
Artikel 8
1. Het college van curatoren bevordert het onderœijs en de wetenschap|eoef|lng nnn de Universiteit en houdt voortdur|d toezicht op al wat de Universïtelt aangaat. Het draagt zorg voor de
hulsvest|g en voor het doelmatig beheer van de financàën en van de
roerende en onroerende goederen van de Bniversiteit|' voor een goed
personeel|eleld en beheer al smede voor de voorzi|ing| ten be#
hoeve van de studenten.
2. Met inachtnem|g van het beçealde in artikel 24 stelt het
college van curatorene de |lversiteàtsrn| geboord regelen vast
#
voor de vakantles.
3. Het college van curatoren zendt Jaarlilks vö6r l november
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aan de Minïster een verslag over de ënlverslteit met betrekkïng tot
het afgelopen studleja|.
Artikel 9
1. Er is een dagelilks bestuur, bestaande uit de presldentcurator, zlln plaatsverv|ger en de rector.
2. De presïdent-|rator ïs voorzltter van het dagelijks bestuur.
3. Het dagelljks bestuur is bevoegd: onder door het college van
caratoren te stellen voorwaard| en richtliln|, namens het college
te beslulten en te adviseren.
Artikel 10
1. Op voordracht van het college van curatoren wordt blj landsbesluit een der leden van het wetenschap|lijke personeel tot rector
van de Bniversitelt benoemd.
2. De rector is belaat met de leldlng van en het toezicht op de
dagelllkse gang van zaken binnen de Universiteit, onder door het
dagelllks bestuur te stellen voorwaard| en rïchtlijn|.
3. De rector is de eerst ver|twoordelllke voor een goede gang
van zaken in onderwljs en onderzoek.
4. De rector treedt in het verkeer met andere centra van wetens|apsbeoefen|ge voor zover betreft onderwljs en onderzoek op na#
mens de Universiteit.
HOOFDSTUK 111
Het personeel
Artlkel 11
Het personeel van de Dniverslteit bestaat uit het wetensch|pelljke personeel en het niet-wet|s||elljke personeel.
Artikel 12
1. Het wetenscha|lljke gersoneel wordt gevormd door:
a. de gewone hoogàerar|;
b. de bultengevone hooglerar|;
c. de wetenschap|lljke hoof|ewerkers;
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Q. de wetensch|pelljke meâ|erkers eerste klasse;
e. de wetenscha|elïjke m|ewerkers;
f. de wetenscha|elllke assistent|.
2. De bult|gewone hooglerar|, de wetenschap|lilke hoofdmedewerkers, de wetenschap|lijke medewerk|s eerste klasse en de wetenschap|lijke med|erkers |xnnen bij hun benoemlng worden belast
pmt een ged|ltelljke dagtaak.
3. De in het vorige lld genoemde leden van het wetensch|pelljke personeel |lnnen voor een of meer Jaren dan wel voor een bepaald gedeelte van een studiejaar benoea| worden. zij zijn weder
benoemba|.
Artikel 13
1. De gewone en bult|gewone hooglerar|e de wetenscha|elljke
hoofdm|ewerkersg de wetenscha|elilke m|ewerkers eerste klasse, de
wetenscha|elïlke m|ewerkers en de wetensch|lijke asslstent|
worden, op voordracht van het college van curatoren, benoem|, geschorst en ontslagen bll lands|sluit. Het college doet de desbetreffende voordracht na overleg met de faculteitsr|d.
2. Met het eïnde van het studlejaar waar|| een lid van het wetens|appelllke J|rsoneel de leeftijd van zestïg jaar heeft beretkt:
|ordt hem bïl land|sluit eervol ontsàag verleend.
3. Indlen er sprake is van gewlchtlge redenen kan van het gestelde in het vorige lâde in het belang van de Dnlversitelt afgeweken worden.
Artikel 14
1. Voordat het college van curatoren een voordracht doet voor
de benoemlng van een gewone of bultengewone hooglera|: stelt het de
regering in kennis van het bestnnn van een vacature voor de desbetreffende functle. De regering stelt na ontvangst van deze kennlsgeving een commlssle in bestaande uit ten mlnste vljf leden.
2. De presldent-|ator en de rector zljn ambtshalve lid van
deze commlssie. De presldent-|rator is belast met het voorzltterschap. Deze commïssie heeft tot taak een advles terzake van de benoemba|held van de betrokkene aan het college van curatoren uit te
brengen. Het advles bevat mede een lljst van de door de betrokkene
geschreven verh|deling| en verrlchte onderzo|âng| van vetensch|pelijke nnra. Het advles wordt door het college van curatoren
bil de voordracht gevoegd.
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Artikel 15
De benoeming van de gewone en bult|gewone hoogler|en, de wetenschap|lijke hoof|dewerkers, de wetenschap|lijke medewerkers
eerste klasse, de wetenscha|elllke medewerk|s en de wet|schappelljke assïatent| geschïedt met vermeldlng van de facuàteit waarin
zlj worden benoemds onder omschrijv|g van hun leeropdra|t. Aan hen
kan mede een leeropdra|t worden gegeven in een faculteit |aarIn zij
niet zïjn benoemd.
Art ikel 16
De rechts|sltle van de gewone en bult|gewone hooglerar|e de
wetenschap|lil| hoofd|dewerkers, de wetenschap|lljke m|ewerkers
eerste klasse, de wetenscha|elljke m|ewerkers en de wetensch|elllke assistent|y almmoae van de rector, wordt bij hun benoem|gsbesluit geregeld. Daarblj |lnnen regellng|e vastgesteld voor ambtenaren in Landsdi|st geheel of g|eeltelijk van toepassing worden
verklaard.
Artikel 17
Het college van curatoren kan op voordracht van de desbetreffende faculteltsr|e gastdocent| ultnodïgen tot het geven van een
of meer voordracht|.
Artikel 18
1. Het college van curatoren benoemt en ontslaat het nietwetenscha|elijke personeeà, na toest||g van de Mlnister. Het
college van curatoren schorst het niet-wetensch|lljke personeel.
2. De arbeldsvoo||| van het niet-wet|schap|lllke personeel komen zoveel mogelijk Ggereen met die van de ambtenaren in
Landsdi|st.
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HOOFDSTUK IV
De |iversiteitsra| en de fa|àteltsraad
Artikel 19
1. Het college van caratoren verstrekt de |iverslteïtsraad de
gevraagde lnlichting| betreff|de ziln h|dellngen en pleegt regelmatlg overleg met de raad.
2. De |iversiteltsraad stelt in overeenst||g met het college van curatoren richtlijn| vast voor de org|isatie en de coördinatie van het onderwijs en het onderzoek.
Artikel 20
1. De |iversiteltsr|d wordt gevormd door verteg|woordlgers
van de volgende sectoren binnen de Unïversiteit:
a. het wetenschap|lijke personeel;
b. de studenten;
c. het niet-wet|s|appelljke personeel.
2. De zetels in de |lverslteltsraad zijn voor ten minste twee
derde bestemd voor àeden van het wetenscha|elijke personeel en voor
het overlge voor de studenten en voor de leden van het nletwetenschap|lijke personeel.
3. De |iversiteitsraad kiest al dan nlet uit ziln mldden een
voorzltter.
4. Het regl|n|nt van de |iversiteitsrnna bevat nadere regelen
betreff|de de omvang en de sxmonstell|g van de raad de wi|ze van
verklezing| en de werkzaa|ed| van de raad. Het reglnmnnt behoeft
de goedke|lng van het college van curatoren.
Artïkel 21
1. De faculteitsr|d is belast met de zorg voor het onderwijs
en onderzoek in de desbetreff|de faculteit.
2. De faculteltsra| stelte onder goedkeur|g van de universiteitsraad en met inachtn|ing van het bij of krachtens deze landsverorden|g bennalde het studiepro|m''''''- en de regeling der tentnmns en Rxaœns vast .

0

0

Pagina 9
Afkondlg|gsblad van Aruba 1988, no.100
Artikel 22
1. De faculteftsra| wordt gevorm| door verteg|woo|ig|s van
de volgende sectoren blnnen de faculteit:
a. het wetenschap|lijke personeel van de faculteit;
b. de studenten die bïj de faculteit zljn inges|reven;
c. het nlet-wet|sch|lilke personeel dat blj de faculteit werkzaam is.
2. 'De zetels in de fa|lteltsraad ziln voor ten minste twee
derde bestemâ voor leden van het wetenscha|elijke personeel en voor
het overige voor de studenten en voor de leden van het nietwetensch|lilke personeel.
3. De faculteltsraad klest telkens voor |e duur van een studlejaar ult zljn mldden een voorzltter. Deze draagt de tltel van decaan
van de faculteit.
4. Het fa|lteïtsreglo|nt bevat nadere regelen betreff|de de
omvang en de sn|nstell|g van de raad de wljze van verkiez|gen en
#
de werkzn|hed| van de raad. Het reglement behoeft de goe|eurlng
van het college van curatoren.
Artikel 23
1. Indlen de Unlverslteit é|n faculteit omvat worden de taken
en bevoegdhed| van de faculteitsraad ultgeoef|d door de unlversiteitsraad en vtndt instelling van een facultelksr|d niet plaats.
2. De voorzïtter van de unïverslteltsraad wordt ïndlen sprake
is van de in het vorige lid bedoelde sltuatie, telkens voor de duur
van een studïejaar uit het midden van de raad gekozen. HiJ draagt de
titel decaan van de faculteit.
HOQFDSTUX V
Het onderwijs en de examens
ï l Het onderwijs
Artikel 24
Het studlejaar vangt aan op de tweede vrijdag in september.
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Artlkel 25
1. Het recht tot het bijwonen van het onderwils gedurende een
studlela|e wordt verkregen door de tnschrljv|g als student aan de
Unlverslteit: tegen overlegg|g van het kewils, dat het vers|uldlgde inschrljv|gs- en collegegeld is betaald of vrllstelllng van collegegeld wordt genoten.
2. Behoudens door het colàege van curatoren te beoordelen bïjzondere gevallen wordt een student die de normale studieduur met
drie jaren heeft overschred| nlet meer als student ingeschrev|.
3. Het college van curatoren merkt ln leder geval de omstandigheid dat een student naast ziln studle over een volledige betaalde
werkkring beschlkt aan als een bijzonder geval
4. Behoudens het bepaalde in artikel 34 kan aàleen diegene als
student worden ingeschrev| dle voldoet nnn de in artikel 30 bedoelde toelatlngseis| voor het afleggen van de examens.
Artïkel 26
Bil land|eslult houdende aàgom|ne maatregel| Pnn voor een
' #'
of meer facultelt| aan de ënlversitelt het hoogste aantal studenten
worden vastgesteld, dat bïj de aanvang van het volgenGe studiejaar
voor het eerste cursusjaar van dle faculteit kan worden ingeschreVen.
Artlkel 27
1. De inschrijv|g als toehoorder voor het bijwonen van het
onderwijs of een gedeelte daarvan anders dan ter voorbereld|g op
het afleggen van een der blj of krachtens deze landsvero|||g geregelde examens ise tegen betalïng van het vers|uldigde inschrijvings- en collegegelde mogelijk, tenzlj naar het oordeel van de rictor hiertegen zwaarweg|de bezwaren bestaan.
2. Aan de toehoorder wordt op zijn verzoek door de raad van de
desbetreff|de faculteit een verkàaring ultgere|e bevattende een
opsommlng van de door hem gevolgde vakken de perlode gedurende wel#
ke dlt Is geschied, almm-ae ingeval van een ganstig resultaat de
vakken, waarln door hem een proeve van be|nmmheïd is afgelegd.
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5 2 De fac|telten
Artikel 28
1. Bij lanam|sàuite houdende algemene ma- atregelene wordt vastgesteld in welke vakken in de facultelt der rechtsgele||eld onderwils wordt gegeven, alsmede welke studieri|t|g| zij omvat.
2. Tenzil in voormeld land|esluit anders is bepaald, kan in
elke studlerlchting een kandïannts||| worden afgelegd en daarop
volgend een doctoraal||. Dlt lan|esluit stelt voor elk dezer
examens de vakken vast. Daarin worden tevens regelen gesteld omtrent
het telkense na het met goed gevolg afgelegd hebben van een der bedoelde examens af te geven getuigschrlft.
Artlkel 29
1. Ingeval krachtens artikel 5e tweede lide een andere faculteit is ingestelde regelt het in dat artlkellld bedoelde landabesluit, houdende algomone |ntregelen, weàke studiericht|| die
facultelt omvat en in welke vakken onderwljs wordt gegeven.
2. Het in het eerste lïd bedoelde land|esluïte houdende algerene maatregel|, kan bepalen dat in elke studieri|ting een kandldaats-exm|n kan worden afgelegd en daaropvolg|d een doctoraal||M.
3. In dït geval worden bïj dït lands|sluite houdende algomone
maatregel|, voor elk der examens de vakken v|tgesteld alsmede de
wllze waarop de exnmons worden afgenomen en worden regelen gesteld
omtrent het telkens na het met goed gevolg afgelegd hohh-n van 6ên
der bedoelde exmmonm af te geven getulgs|lft.
4. In het geval de in het eerste lid bedoelde studlericht|g|
niet leiden tot een kandïdaats|n|n en da|opvolgen; een doctoraalexmmon als in het tweede lïd bedoel|e wordt bij het in het eerste
lid bedoeàde lan|besluït houoende algommne maatregel|y tevens een
regeling getroffen met betrekklng tot de lnrïchting en duur van de
opleiding, al--'-e de vakken van het examen dan wel van afzonderlilke onderdelen daarvane het tljdstip en de wljze waarop het ex|non
in de vakken dan wel de onderdelen daarvan wordt afgennmon.
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5 3 De exnmnns
Artikel 30
Bïj l|dsbeslult, houdende algemene maatregel|, worden de toelatïngsels| vastgesteld voor het afleggen van de exnmons in de aan
de |iversiteit ingestelde facultelt|.
Artlkel 31
Tot het afnnmon van de examens stelt de fa|lteltsra| een commisste in van ten minste drie leden van het wetenschap|lilk personeel.
Artlkel 32
Voor het afleggen van de exmmons is een examengeld verschuldigd.
Artïkel 33
1. De student dle rechtstre| in zlln belang is geschaad door
een beslulty waarbïl de uïtslag van een examen of een onderdeel
daarvan is vastgesteàd dan wel door de wljze waarop een examen of
onderdeel daarvan is afgenomen kan bïj een met redenen omkleed
beroeps|rlft, beroep instellen blj een door de |lverslteltsraad
lngestelde commissle van beroep.
2. Het beroep kan worden lngesteld op grond van strïld met bïj
of krachtens deze landsv|ord|lng vastgestelde regelen dan wel met
de redelll|eid of billlj|eid.
3. Indien de commlssie van beroep het beroep gegrond acht kan
zlj bepalen dat opnleuw in de zaak wordt besliste dan wel dat het
examen of een onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomeny onder door
de commlssle van beroep te stellen voorwa|den.
4. De |lverslteitsrmaa kan nadere regelen geven omtrent het in
de vortge àeden bepaalde.
Artlkel 34
1. H|J dle de leeftïld van drle|twlntlg Jaren heeft berelkt en
dle nlet voldoet nxn de toelat|gsels|, dle krachtens artikel 30
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met betrekking tot de door hem gekozen facultelt zlln gestelde kan
niettemin tot examens in die facultelt worden toegelaten op grond
van een verkâaring van de fa|lteitsraade dat hij bll een onderzoeke
vanwege dle raad lngestelde blilk heeft gegeven van voldoende ontwlkkeling en gesch|held voor het volgen van het onderwljs in de
desbet|ffehde faculteït.
2- De blj het onderzoeke bedoeld in het eerste lïde te stellen
elsen alsmede het tlj|stlp of de tijdstlpp| waarop het onderzoek
Jaarlijks plaatsvindte worden door de desbetreff|de raad vastgesteld.
HO.OFDSTUK VI
De doctoraten
Artikel 35
1. Aan de Unlversiteit kan door mlddeà van de promotie een doctoraat worden verworven in de rechtsgele||eld.
2. Ingeval krachtens artikel 5, tweede lide een andere facultelt wordt ingestelde wordt voor zover de studie in die facultelt
wordt afgerond met een doctoraalexn|n in het des|treffende landsbesluït tevens de verwervlng van het doctoraat in dàe faculteit geregeld.
Artikel 36
1- De toekenning van het doctoraat geschàedt door de unlverslteïtsraad op |e wïlze, dïe bïj lanac|sluit houdende algemene maate
regelen, nader wordt geregeàd.
2. De |iversiteitsr|d heeft het recht om wegens ultstek|de
#
verdienst|, op voordracht van een fa|lteitsraad, aan Hederl|ders
of buitenà|ders het doctoraat honorls causa te verlenen.
#
3. Bil het in he' t eerate lid bedoelde lands|sluit worden de
inrïchting van de promotle en wat verder daarop betrekklng heeft,
nader geregeld.

0

0

Pagtna 14 Afkondlg|gsblad van Aruba 1988, no.lO0
HOOFDSTUK VII
De tituàatuur
Artlkel 37
1. BIJ het in artlkel 28, eerste l|d, bedoelde l|dsbesluit,
houdende algemene |tregelen, wordt bepaald in welke studlerichtlngen door het met goed gevolg afgelegd hohh-n van het doctoraal
examen de ho|nnigheld van meester in de rechten wordt verkregen.
2. B|J het in artïkel 5, tweede lïd, bedoelde l|dsbesluite
houdende algemene |atregeleny kan worden bepaald of een, en zo Ja
welke graad aan het behalen van de daarln geregelde examens wordt
verbonden. Daarbij wordt tevens geregeld welke tltel na het behalen
van een graad gevoerd mag worden.
Artikel 38
1. Door de verkrllg|g van de hoed|igheid van meester in de
rechten wordt het recht verkregen op het voeren van de tïtel meester.
2. De tltel wordte afgekort tot mr, v6|r de naam gepàaatst.
Artlkel 39
1. Door de verwerving van het doctoraat aan de Universiteït
wordt het recht verkregen op het voeren van de titel doctor.
2. De titel wordt, afgekort tot |rp v6ör de naam geplaatst.
Artikel 40
1. Behoudens in dlt opzicht elders verkregen rechten, wordt een
bll of krachtens deze lan|verord|ing v|tgestelde titel uitsluitend gevoerd door degenee dle het recht op het voeren daarvan bil
deze landsvero|||g heeft verkregen.
2. Daarenbov| kan de Minïster, de |lverslteltsr| gehoord.
op een aanrtoe strokkonG verzoek toestaan dat een van de bâj of
krachtens deze land|eror|||g vastgestel| tltels wordt gevoerd
door degene, die heeft aangetoond elders met goed gevolg een exmmon
te hnhhon afgelegd dat aldaar toegang geeft tot de promotle en op
grond waarvan in het overee|omstige geval hler te àande het recht
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op het voeren van de betrokken tltel zou zijn verkregen.
Hoofdstuk VIII De flnanclën.
Artikel 41
De inkomsten van de Dniversiteit bestaan uit:
a. een Jaarlijkse bildrage van het Land;
b. de college- en exn|ngeld|;
c. schenk|gen, |fstelllngen en legaten;
d. ïnkomsten uit verleende diensten;
e. lnkomsten uit vermogen;
f. andere inkomsten.
Arttkel 42
BIJ l|osbesluit houdende algnmnne maatregel|, worden vastgesteld de bedragen Van het lnschrïlv|gsgelde het collegegeld en het
exnmongeld en worden tevens de wijze van betallnge de vrijstellïnge
de verminder|g en de t|gbetaling daarvan geregeld.
Artlkel 43
1. Het dlenstjaar van de Universiteit valt samen met het kalenderlaar.
2. Het college van curatoren stelt jaarlijks de begrotlng van
de Unlverslteit voor het komende dàenstlaar op.
3. De begrotïng wordt ingericht volgens door de Mlnister te
stellen regelen en wordt v6ör l aprll van het Jaar voorafga|de aan
het Jaar waarop de begrotlng betrekkîng heeft: bll hem ter goedkeuring ingedlend.
4. De goedke|lng wordt door de Minister eerst verleend nadat
de blldrage van het Land bïj landsvero|||g is vastgesteld. Zolang
voor enig dlenstlaar de blldrage van het Land nog nlet is vastgestelde wordt aan het college van curatoren een voorschot verstrekt
volgens door de Mlnlster te stellen regelen.
5. |olang de voor enlg dienstjaar tngedlende begrotïng nog nlet
is goedgeke|d ls het college van curatoren gemachtlgd voor elke
#
maand van dat jaar uitgaven te doen ten belope van een twaalfde gedeelte van de laatstelljk goedgekeu|e begroting.
6. Het colàege van curatoren doet ten behoeve van de Bniversiteit de noodz|elijke ultgaven binnen de grenzen der begrotlng.
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7. Het college van curatoren steàt jaarlilks een verslag op van
de werkzaamh|| van de Unlversiteit gedurende het laatste dlenstjaar, waarin tevens een volledïg beeld van de financlële toestand
van de Dnlversitelt wordt gegeven. De flnanctële verantwoo||ge
bestaande ult balans en resultate||||g, moet worden gecertiflceerd door de Directeur van de Centrale Account|tsdl|st.
8. Het college van curatoren biedt dat verslag binnen zes maanden na afloop van het Jaar waarop het versàag betrekking heeft aan
#
de Minister en de minister van F.inanclën aan.
Az-t:l.kel 44
Aan vooraf verleende s|riftelljke goedkeur|g van de Minister
ztjn onderworp| de besluiten van het college van caratoren betreffende:
a. het aangaan van geldlening| en het uitlenen van gelden;
b. het onder bezwarende titel verkrilg|e het vervree|| en het
bezwaren van onroerende zaken het overdragen en het verpanden van
#
v|gensrechtelllke vordering|;
c. het aanvaarden of verwerpen van aan de |niversàteit vermaakte
erfstelàlng|, legaten of goanne schenking|;
d. het verhuren of het op andere wllze voor langer dan drie maanden
in gebruik afstaan van bij de Unlversïteit in gebruik zljnde gebouwen, terreinen en andere zaken;
e. het treffen van dadtngen of het opdragen van een bestaand geschil
aan de besllsslng van schei||nn|;
f. het voeren van rechtsged|gen of het berusten in tegen de ëniversitelt ingestelde rechtsvo|er|g|;
g. het aangaan van overeenko|t| omtrent tegen vergoedïng vanwege
of ten behoeve van de ënlverslteit te verrlchten onderzo|ing| en
andere werkznnmh|| van opderwïjs|dlge en wetenscha|elilke nnra.
Hoofdstuk IX
Tucht- en strafbepal|g|
Artikel 45
1. De rector is belast met de handhaving van de orde in de Unlverslteit.
2. Indïen daartoe aanleidlng bestaat, waarachuwt hil de betrokkene. Indien hil van oordeel îsr dat met een wa|schuwlng zilner-
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zïjds nïet kan worden volstaane mmakt hlj de zaak aanhanglg blj een
hiertoe door het college van curatoren smmon te stellen commîssiee
bestaande uit leden van het wetenscha|elijke personeel. Deze commissie stelt de betrokkene in de gelege|eid te worden gehoord en
geeft een gemotive|de ultspraake die schrlftelïjk aan hem wordt
medeg|eeld.
3. De uitspraak kan lnhouden ontzeggîng van de toegang tot de
Unlversitelt voor ten hoogste vljf Jnmnn. Onder deze ontzegging is
begrepen, zo daarbij nlet andera is bepaalde de ontzegglng van de
toegang tot de coààeges, de wetenschap|llke inrichtîng| en verzameling|e en de practlsche oefeningen en exnmnns.
4. Van de uitsprnnk, lnhoudende ontzegg|g, als bedoeld ln het
vorlge lid, kan betrokkene binnen tlen dagen na ontvangst daarvan,
sc|iftelllk en gemotivee| beroep instellen bij het college van
curatoren.
5. Dït beroep schort de t|uitvoerlegg|g nlet op.
6. Het college stelt een reglement vast waarin de procedure
wordt geregeld, die gevolgd wordt blj de behandel|g van het beroep.
7. De klager zal geleg|eïd hebben zïln bezwaren mondeling toe
te lichten.
8. De ultspraak in beroep kan treden in de plaats van de vernietigde besllss|g.
Artikel 46
Hij dle zonder daartoe gerechtigd te zljn, het onderwljs aan de
Unlversiteït bljwoontw wordt gestraft met een geldboete van ten
hoogste f. 250,-. Het str-Fhnme feit wordt beschouwd als een overtreding.
Artikeà 47
Hij dle zonder daartoe gerechtigd te zljn een der in deze
landsvero|||g vermelde kltels voert' wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste f. 3O0e-. Het strnfhnro feit wordt beschouwd
als een overtred|g.
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HOODSIUK X
Overgangs- en slo|epalïn|
Artikel 48
1. De aan het Land to|orende voor de Univ|slteit bestem|e
'#
onroerende en roerende zaken, al--'e de door het Land voor de Universiteite aangegane verplicht ingen gaan over op de Univeraitelte
zohder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd, dan wel een
nadere rechtsh|del|g behoeft te worden verrïcht.
2. onder de in het vorlge lld be|oelde verplicht|g| vallen
mede de |beâdsovere|o|t| dàe het Tmnd voor de Unlversâtelt
heeft aangegaan.
3. In afwllking van het bepaalde ln de arttkelen 7, 10 en 13
zijn zij die voor de inwerkin|||g van deze landsvero|||g zijn
xnngewezen als president-|rator, curatore rector of lid van het
wetenscha|eàllke personeele benoemd tot presld|t-c|ator, curator,
rector of lid van het wetensch|peltjke personeel van de Unlversiteït.
4. De eerste financlële verantwoo||g betreft de periode v6ör
9 september 1988.
Artlkel 49
De Landsvero|enlng op het notarisa|t wordt gewijzlgd als
volgt:
artlkel 10, eerste lld, komt te luiden:
Voor hen, die de hoed|igheld van meester in de rechten
hebben verkregen op grond van het afleggen van een examen in
burg|lijk- en handelsre|tg staatsre|t en het A||hnans: Antilliaans of Nederlands strafre|te moet dït examen ten mlnste
d;n uur duren en zich alleen bepalen tot een onderzoek naar
hun practische kundighed|.
Artlkel 50
De Landsvero|||g voortgezet onderwljs wordt gewljzlgd als
volgt:
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artikel 3 komt te luiden:
Het voorgezet onderwljs omvat het onderwljs dat wordt gegeven na het basisonde|ijs, met ultzonderlng van het onderwljs
geregeld in de Landsvero|||g |niv|slteit van A||hm en haar
uïtvoering|eslult|.
Artikel 51
Bij de uitvoering van artikel 6 van de Algemene overg|gsregeling wetgevïng en bestuur wordt tevens ln nnnmorking genomen de ln
deze l|dsverord||g in de Landsvero|en|g op het notarlsa|t en
de Landsvero||lng voortgezet onderwàls aangebra|te wijzlglng|.
Artikel 52
1. Deze landsvero|||g treedt in werking met ingang van de
dag na die van haar plaatsing in het A|ondïglngsblad van A|lha.
2. Deze landsvero|||g kan worden aangehaald als Lan|verordening Unlversiteit van A||ha.
Gegeven te or|jestade 5 aeptomhor 1988
De minister van Welzljnsz||,
A. G. Croes
De minister van Justltiee
E. J. Vos
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