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Uw kenmerk: LV-10/0028 uw brief: 13-8-2010  Ons kenmerk: RvA 159-10 

         

Onderwerp:       Datum: 1 september 2010 

Ontwerp-landsverordening  tot wijziging van de Lands- 

verordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100)  

en van een aantal andere landsverordeningen in verband  

met de invoering van de bachelor-masterstructuur  

(invoering bachelor-masterstructuur) 

 

 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening  tot wijziging van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 

1988 no. 100) en van een aantal andere landsverordeningen in verband met de invoering 

van de bachelor-masterstructuur (invoering bachelor-masterstructuur), moge de Raad 

Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1. Nu het onderhavige ontwerp eveneens is aangegrepen voor andere wijzigingen 

dan die welke met de invoering van de bachelor-masterstructuur te maken hebben, acht 

de Raad de aanhef, titel en de considerans onvolledig. 

In verband overigens met het feit dat ook andere actualiseringen zijn doorgevoerd, geeft 

de Raad in overweging artikel 1 van de Landsverordening Universiteit van Aruba te 

actualiseren en de thans gebruikelijke omschrijving van de verantwoordelijke 

beleidsminister op te nemen. 

 

2. Naar aanleiding van de voorgestelde verlaging van de leeftijd van 23 naar 21 jaar 

in artikel 31 van de Landsverordening Universiteit van Aruba, merkt de Raad op dat niet 

wordt ingegaan op de oorspronkelijke motivering voor de keuze van de leeftijd van 23 en 

dat de verlaging van de leeftijd kennelijk uitsluitend omwille van de pragmatiek wordt 

voorgesteld. De Raad acht van belang dat wordt aangegeven waarom de overwegingen 

van destijds voor het invoeren van de leeftijd van 23 jaar thans geen opgeld meer doen.  

 

3. De Raad wil erop wijzen dat in onderdeel F en in de toelichting abusievelijk 

melding wordt gemaakt van Bachelor of Laws en Master of Laws. Voorts blijkt uit de 

omschrijving van dit artikel niet duidelijk dat het niet de bedoeling is dat de genoemde 

titels gelijktijdig worden gevoerd (dit geldt ook voor het zowel voeren van de titels LL.B. 

en LL.M.) 

 

4. Met betrekking tot voorgestelde Artikelen II en VIII merkt de Raad op dat de 

onderhavige wijziging in een zelfstandige landsverordening, regarderende uitsluitend de 

Landsverordening op het Notarisambt, resp. de Advocatenverordening aanhangig dient te 
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worden gemaakt. Daarnevens acht de Raad het niet nodig dat de doorvoering van de 

bachelor-masterstructuur in alle landsverordeningen dient te worden opgenomen (zie 

hierna: punt 5). 

 

5. De Raad is van mening dat de artikelen III t/m VII onnodig zijn, nu de beoogde 

‘duidelijkheid’ uit de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100) zelve 

dient te blijken. Met de voorgestelde aanpassingen wordt mogelijke onduidelijkheid juist 

vergroot, nu er diverse andere landsverordeningen zijn die ook voor een bepaalde functie 

het bezit van een meestertitel vereisen (zoals ook de Landsverordening Raad van 

Advies), welke landsverordeningen niet overeenkomstig worden gewijzigd. 

 

6.  Overigens begrijpt de Raad niet waarom in het ontwerp en de toelichting 

telkenmale nadrukkelijk wordt gesteld dat voor het voeren van de titel LL.M. zowel de 

graad bachelor als de graad van master dient te zijn behaald: immers kan een mastergraad 

niet worden behaald zonder ook een bachelor te hebben behaald. De verwijzing in dit 

verband naar de graad bachelor is derhalve overbodig. 

Of is het mogelijk dat de LL.M. kan worden voorafgegaan door een bachelor in een 

geheel andere richting en dat die categorie dan niet overeenkomt met de titel ‘meester in 

de rechten’? De Raad zou dit zeer onwenselijk vinden. 

 

7. De Raad acht het eerste lid van voorgesteld artikel IX overbodig en het tweede en 

derde lid onnodig gecompliceerd en stelt voor de systematiek van artikel 7.22a van de 

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te hanteren. 

 

8. De Raad ziet niet in waarom in voorgesteld artikel X de onderdelen b,c en d zijn 

opgenomen, nu het ontwerp betrekking heeft op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ook 

uit de toelichting op onderdeel F blijkt dat het recht op het voeren van titels voor de 

afgestudeerden van de overige faculteiten wordt geregeld in de landsbesluiten ex artikel 

37, tweede lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba. 

 

9. Tot slot merkt de Raad naar aanleiding van voorgesteld artikel X op dat het voor 

de Universiteit kennelijk de gewoonte is geworden om in de praktijk wijzigingen door te 

voeren ten aanzien, terwijl aan de noodzakelijke wettelijke formalisering weinig prioriteit 

wordt gegeven. Zo worden faculteiten gestart en diploma’s uitgereikt, die met 

terugwerkende kracht hun geldigheid krijgen. De Raad acht het – ook uit het oogpunt van 

rechtszekerheid en van deugdelijk bestuur – ongepast dat er meer dan vier jaar 

terugwerkende kracht dient te worden verleend aan de onderhavige voorstellen. 

Ook de Staten van Aruba worden hiermee voor een voldongen feit geplaatst en kunnen 

op geen enkele wijze de onderhavige voorstellen nog inhoudelijk toetsen. Dit is ook uit 

staatsrechtelijke oogpunt een ongewenste situatie. 

 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling 

van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit aan de Staten ter 

goedkeuring aan te bieden, niet dan nadat met het voorgaande rekening zal zijn 

gehouden. 

 

De  Secretaris,      De plv. Voorzitter, 

 

 

_________________      ______________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. J.R. Tchong 
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