A° 2014

N° 62

PUBLICATIEBLAD
LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 21ste juli 2014, ter uitvoering
van artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises da
Costa Gomez (P.B. 1985, no. 43).
______________
IN NAAM VAN DE KONING!
_______
De Gouverneur van Curaçao,
In overweging genomen hebbende:
dat het ter uitvoering van artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening University of
Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (P.B. 1985, no. 43) wenselijk is om de hoogte van het
collegegeld, het inschrijfgeld en het examengeld, verschuldigd voor het volgen van onderwijs
aan de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez, vast te stellen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Hoofdstuk I
Definitiebepaling
Artikel 1
Dit landsbesluit verstaat onder:
Universiteit : University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez.

College- en inschrijfgeld
Artikel 2
1. Voor het bijwonen van het onderwijs aan de Universiteit zijn studenten voor elk studiejaar:
a. collegegeld verschuldigd ten bedrage van NAf 4.500,- (vierduizendvijfhonderd gulden)
voor opleidingen op bachelor niveau;
b. collegegeld verschuldigd ten bedrage van NAf 6.500,- (zesduizendvijfhonderd gulden)
voor opleidingen op master niveau;
c. inschrijfgeld verschuldigd ten bedrage van NAf 500,- (vijfhonderd gulden).
2. De studenten worden in de gelegenheid gesteld het college- en inschrijfgeld gedurende het
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betreffende studiejaar in termijnen te betalen. Het aantal termijnen wordt door de rector
magnificus vastgesteld.

Artikel 3
De betaling van het college- en inschrijfgeld dient te geschieden door middel van storting van
het voorgeschreven bedrag op een rekening van de Universiteit. Aan de betrokkene wordt een
bewijs van storting verstrekt.

Artikel 4
1. Indien de student wegens ziekte of wegens andere bijzondere omstandigheden, onafhankelijk
van zijn wil, zulks ter beoordeling van de rector magnificus van de Universiteit of door een
door hem in te stellen commissie waarin ten minste de decaan van de betreffende faculteit
zitting heeft, gedurende ten minste zes maanden van het studiejaar het onderwijs niet heeft
kunnen bijwonen dan wel in de loop van het studiejaar is overleden, wordt voor elk van de
maanden waarin hij het onderwijs niet heeft kunnen bijwonen, een tiende gedeelte van het
college- en inschrijfgeld aan hem respectievelijk aan zijn erfgenamen terugbetaald.
2. Indien de student wegens militaire dienstplicht het onderwijs gedurende meer dan drie
maanden van het betrokken studiejaar niet heeft kunnen bijwonen, wordt hem voor elk van
die maanden een tiende gedeelte van het college- en inschrijfgeld terugbetaald.
3. De terugbetaling op grond van de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid vindt, indien
de belanghebbende terugbetaling verzoekt, behoudens in bijzondere gevallen ter beoordeling
van de rector magnificus, plaats aan het einde van het studiejaar. Bij de berekening van het
terug te betalen bedrag blijven gedeelten van een maand alsmede de maanden juli en augustus
buiten beschouwing.

Artikel 5
1. De rector magnificus kan aan degenen die anders dan ter voorbereiding van het examen of
een gedeelte daarvan, dat aan de Universiteit wordt afgenomen, enkele colleges wensen te
volgen, daartoe telkenmale voor een studiejaar toestemming verlenen.
2. In een geval zoals bedoeld in het eerste lid, bedraagt het college- en inschrijfgeld een vierde
van het college- en inschrijfgeld voor elk collegium dan wel voor elk uur praktische
oefeningen per week, waartoe hij toegelaten wordt, per studiejaar, met dien verstande dat het
collegegeld per studiejaar ten hoogste NAf 4.500,- (vierduizendvijfhonderd gulden) voor
colleges op bachelor niveau en NAf 6.500,- (zesduizendvijfhonderd gulden) voor colleges op
master niveau en het inschrijfgeld ten hoogste NAf 500,- bedraagt.

Hoofdstuk II
Examengeld
Artikel 6
1. Voor het afleggen van elk bachelor examen alsook voor elk master examen is de student een
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examengeld van NAf 500,- (vijfhonderd gulden) verschuldigd.
2. De betaling van het examengeld geschiedt op de in artikel 2 bepaalde wijze.

Artikel 7
Indien de student voor één der in artikel 6 genoemde examens is afgewezen is hij voor de eerste
herhaling geen examengeld verschuldigd.

Artikel 8
Indien de student wegens ziekte of wegens andere bijzondere omstandigheden zulks ter
beoordeling van de rector magnificus, in het studiejaar, waarin het examengeld door hem is
betaald, niet in de gelegenheid is geweest de examens bedoeld in artikel 6 af te leggen, of indien
de student in de loop van het studiejaar is overleden alvorens het examen af te leggen, wordt het
examengeld aan het einde van het studiejaar aan hem respectievelijk aan zijn erfgenamen
terugbetaald.

Artikel 9
De rector magnificus kan, de raad van toezicht, bedoeld in artikel 9a van de Landsverordening
University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez gehoord, in bijzondere gevallen afwijken van
de bepalingen in dit landsbesluit, voor zover toepassing ervan, gelet op het belang dat deze
bepalingen beogen te beschermen en het doel dat zij trachten te bereiken, zal leiden tot een
onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk III
Slotbepalingen
Artikel 10
In afwijking van artikel 2 en artikel 5 bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2014/2015:
NAf 3.500,- (drieduizendvijfhonderd gulden) voor opleidingen op bachelor niveau en NAf
4.500,- (vierduizendvijfhonderd gulden) voor opleidingen op master niveau.

Artikel 11
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en
werkt zonodig terug tot en met 1 september 2014.
2. Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 27ste februari 2008, ter uitvoering
van artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen (P.B.
1985, no. 43) (P.B. 2008, no. 11) wordt ingetrokken.
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-4Gegeven te Willemstad, 21 juli 2014
L.A. GEORGE-WOUT

De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport,
I.A. DICK

Uitgegeven de, 1ste augustus 2014
De Minister van Algemene Zaken,
I.O.O. ASJES
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van
de 21ste juli 2014, ter uitvoering van artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening
University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (P.B. 1985, no. 43).
1 Algemeen deel
1.1. Inleiding
In het op de 27ste februari 2008 vastgestelde landsbesluit (P.B. 2008, no. 11) is uitvoering
gegeven aan artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen
(P.B. 1985, no. 43) en werd het college- en inschrijfgeld en het examengeld vastgesteld.
Met het huidige landsbesluit vindt aanpassing van de regelingen van het besluit uit 2008 plaats.
De voornaamste aanpassing betreft de verhoging van het collegegeld, het onderscheid dat wordt
gemaakt tussen collegegeld voor bachelor en voor master opleidingen en het beperken van de
specifieke mogelijkheid tot het verkrijgen dan wel verlenen van vrijstelling van betaling van
college- en inschrijfgeld.
De tekst van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen is gewijzigd bij
Landsverordening van de 1ste november 2013 (P.B. 2013, no. 96). Daarbij is de aanhaling van de
Landsverordening gewijzigd in "Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises da Costa
Gomez".
Voor het gemak van het gebruik en de duidelijkheid van het landsbesluit is besloten het
landsbesluit in zijn geheel opnieuw vast te stellen.
De University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) is de enige door de overheid
opgerichte en bekostigde instelling voor hoger onderwijs. In artikel 3 van de Landsverordening
University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez zijn de taken van de UoC als volgt
vastgesteld:
1. De Universiteit heeft in elk geval tot taak door het geven van hoger onderwijs:
a. voor te bereiden op het bekleden van maatschappelijke betrekkingen waarvoor een hogere
opleiding is vereist is of dienstbaar kan zijn;
b. te bevorderen het inzicht in de samenhang der wetenschappen alsmede het
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.
2. Zij staat ten dienste van de beoefening der wetenschap en het wetenschappelijk onderzoek,
zulks mede ten behoeve van het hoger onderwijs in de maatschappelijke ontwikkeling.
3. Zij kan tevens, al dan niet in samenwerking met derden, cursussen verzorgen ten behoeve van
hen, die zich door middel van hoger onderwijs verder wensen te bekwamen.
De UoC heeft vijf faculteiten (Algemeen, Rechtsgeleerdheid, Technische wetenschappen,
Sociaal-economische wetenschappen, Maatschappij- en gedragswetenschappen). In de periode
2000-2012 is het aantal studenten verdrievoudigd. Momenteel zijn er zo'n 2.300 studenten
ingeschreven.

1.2. Beleid Hoger Onderwijs
Er zijn met betrekking tot het hoger onderwijs in de loop der jaren verschillende rapporten
verschenen die allen in dezelfde richting wijzen: hoger onderwijs behoeft urgente aandacht van
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de overheid teneinde te garanderen dat eigen kader beschikbaar is ter ondersteuning van een
duurzame ontwikkeling van Curaçao. De urgentie van de aandacht voor eigen kaderontwikkeling
wordt nog versterkt door het probleem van braindrain.
Het fenomeen van braindrain heeft twee dimensies: ten eerste gaat het om het wegtrekken van
opgeleid kader, voornamelijk ten tijde van recessie en sociaal-economische instabiliteit, ten
tweede is er sprake van een groot aantal hoger opgeleiden die na de studie in het buitenland niet
terugkeren naar Curaçao. Daarbij is het kenmerkend voor de hele Caribische regio dat migratie
een alternatief blijkt te zijn wanneer in eigen land weinig perspectief wordt gezien om in
onderhoud of verdere (intellectuele) ontwikkeling te voorzien. Deze trend wordt nog versterkt
door de vraag naar hoger opgeleiden in 'rijke' landen.
De gevolgen van de snelle en ingrijpende veranderingen in de mondiale kenniseconomie hebben
internationaal geleid tot herdefiniëring van de prioriteitstelling in het onderwijs in landen in
ontwikkeling. Werd aanvankelijk het accent gelegd op investeringen in het primair onderwijs,
steeds meer wordt nu aangedrongen op reallocatie van publieke investeringen in hoger onderwijs
teneinde capaciteit te kunnen kweken (capacity building) ten behoeve van de ontwikkeling van
het land.
Gegeven de braindrainproblematiek en teneinde de beoogde economische, sociale en
bestuurlijke ontwikkelingen in Curaçao te kunnen dragen en uitvoeren en de kansen ten volle te
benutten, is het noodzakelijk dat het aanbod aan lokaal hoger onderwijs toereikend is. De UoC
zal hierin als openbare instelling voor hoger onderwijs een grote rol kunnen en moeten
vervullen. De substantiële groei van het aantal studenten aan de UoC is tevens een teken dat
studenten steeds meer ervoor kiezen om hun opleiding (of deel van hun opleiding) in Curaçao te
volgen.

1.3. Huidige situatie
Vanaf de invoering van een nieuw bekostigingsmodel voor de UoC in 2006 is de jaarlijkse
subsidie nagenoeg gelijk gebleven, terwijl het aantal studenten substantieel is toegenomen. Dit
heeft als gevolg dat de toegekende subsidie per student steeds verder afneemt 1.
Sinds 2010 bedraagt de jaarlijkse subsidie NAf 13.800.000,-. Inmiddels is de universiteit van 4
naar 5 actieve faculteiten gegroeid en is het aantal bij haar ingeschreven studenten enorm
toegenomen. Daarbij komt dat de UoC in de laatste jaren verschillende malen te maken heeft
gehad met het fenomeen dat gedurende een lopend jaar de begroting ingekort werd, waardoor het
instituut noodgedwongen ad-hoc maatregelen moest treffen om binnen de bijgestelde begroting
te blijven.
Het ongewenste resultaat van deze situatie is dat de UoC in de loop van de laatste jaren meer en
meer heeft moeten snijden in haar bestedingen, juist in de tijd dat door de groei van het aantal
studenten nieuwe investeringen en een verhoging van het operationele budget nodig waren.
Hoewel er niet een directe verhouding is tussen kosten en aantal studenten, is het uiteraard wel
zo dat meer studenten meer lesuren, docenten, lokalen en overige voorzieningen met zich
meebrengen en dat continue investeringen nodig zijn om aan moderne eisen te blijven voldoen.
1

In het college jaar 2000-2001 bedroeg de gemiddelde subsidie per stud ent NAf 13.306,- tegenover NAf
6.133,- in het jaar 2012-2013.
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De situatie heeft inmiddels zodanig ernstige vormen aangenomen dat de UoC in een precaire
financiële situatie verkeert.
Zowel het inschrijfgeld als het collegegeld is sinds 2008, vergeleken met college- en
inschrijfgelden van universiteiten in de regio als in Europa, op het relatief lage peil van NAf
500,- respectievelijk NAf 2.500,- per jaar blijven staan. Mede gezien de precaire financiële
situatie van de UoC en de geringe middelen die de overheid momenteel heeft om de subsidie te
verhogen, is dit niveau niet langer te handhaven.

1.4. Verhoging
De verhoging van het collegegeld is als volgt:
Collegegeld.

2013-2014

2014-2015 2015-2016

Bachelor opleidingen
Master opleidingen

2.500,2.500,-

3.500,4.500,-

4.500,6.500,-

Ter nadere onderbouwing van deze verhoging moge dienen dat een hoger collegegeld past in het
beleid van de overheid dat de UoC in grotere mate voor haar eigen financiering verantwoordelijk
is. Voor alle volledigheid wordt opgemerkt dat het inschrijfgeld NAf 500,- per studiejaar en dat
het examengeld NAf 500,- per examen is gebleven.
Met de invoering van de verhoging zal het collegegeld voor de UoC meer in de lijn zijn met de
hoogte van de collegegelden van andere universiteiten en hogescholen.
Maar een verhoging van het collegegeld van NAf 2.500,- naar NAf 4.500,- voor bachelor
opleidingen per jaar en naar NAf 6.500,- voor master opleidingen is geen kleine stap. Daarom is
besloten een tussenstap te maken, zoals in het hierboven opgenomen schema is aangegeven.
Ter voorbereiding van de stap tot verhoging van het collegegeld heeft de UoC de geplande
veranderingen reeds in een vroeg stadium langs verschillende wegen aan de studentenpopulatie
en hun ouders bekend gemaakt: de verhogingen zijn aan de verschillende
studentenvertegenwoordigers uitgelegd terwijl over de op til zijnde verhogingen in verschillende
media advertenties zijn geplaatst. Verder zijn de veranderingen kenbaar gemaakt op de website
van de universiteit terwijl een brochure op de informatiedagen en bij de inschrijving aan de
studenten is uitgereikt. De Regering is van mening dat op deze wijze zorgvuldig met de
aangekondigde lastenverzwaring is omgegaan.

1.5. De gevolgen van de verhoging
In samenhang met de stapsgewijze verhoging van het collegegeld wordt aan studenten de
mogelijkheid geboden om voor het bedrag dat gepaard gaat met de verhoging een extra
studielening af te sluiten bij de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC).
Uit de gegevens van de SSC blijkt dat momenteel 886 studenten van de UoC gebruik maken van
studiefinanciering waarvan 180 studenten gebruik maken van de mogelijkheid om een extra
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studielening af te sluiten. Naar verwachting zal het aantal studenten dat een beroep zal doen op
de mogelijkheid om voor het verhoogde collegegeld een extra studielening af te sluiten eveneens
rond de 180 zijn. De daarmee gepaard gaande kosten van SSC worden ten laste gebracht van
begrotingspost 164901 4683.
De verhoging van het collegegeld maakt deel uit van een meeromvattend traject ter verbetering
van de financiële positie van de UoC, waarin tevens de eventuele mogelijkheden om de
neveninkomsten van de UoC te verhogen zullen worden meegenomen.

1.6 Vrijstelling van betaling van college- en inschrijfgeld
In het verleden werd vrijstelling van betaling van college- en inschrijfgeld verleend aan:
a) studenten die aan de UoC, een Nederlandse, of buitenlandse instelling van wetenschappelijk
onderwijs zijn gepromoveerd;
b) studenten, die voor het betrokken studiejaar in het genot zijn van een studietoelage,
toegekend op grond van een internationale overeenkomst, die mede van toepassing is
verklaard op de Nederlandse Antillen.
Deze vrijstelling is thans ingetrokken omdat de onder a) genoemde categorie studenten niet
voorkomt en de onder b) genoemde categorie studenten een studietoelage ontvangt waarin in de
regel een component voor college- en inschrijfgeld is opgenomen.
Echter, de rector magnificus behoudt de mogelijkheid om in bijzondere gevallen ook vrijstelling
te verlenen van betaling van college- en inschrijfgeld, dit op grond van de bepalingen in artikel 9
van dit landsbesluit

2. Financiële gevolgen
De verhoging van het collegegeld door de UoC voor zowel de Bachelor- als de Masteropleidingen zal ingaande 2014/2015 oplopend naar het collegejaar 2017/2018 een bedrag
opleveren van (2.300 studenten) NAf 5.2 miljoen.
Als gevolg van de verhoogde collegegelden bedragen de opbrengsten voor het collegejaar
2014/2015 NAf 4.4 miljoen met als gevolg een overschot van NAf 0.4 miljoen oplopend in
2017/2018 tot NAf 1.2 miljoen.

3. Advies Raad van Advies
Aan de Raad is advies gevraagd. De Raad heeft op 14 mei 2014 zijn advies, RvA no. RA/11-14LB, uitgebracht. De Regering heeft de opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard van
de Raad verwerkt. De inhoudelijke opmerkingen zijn onder paragraaf 1.5 en 1.6 verwerkt.

De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport,
I.A. DICK

