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Nieuwe Vlaamse regering
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De regering-Jambon I is een feit. De onderhandelaars van N-VA, 
Open Vld en CD&V hebben een document van zo’n 300 pagina’s 
opgesteld. Daarin staat wat ze de komende vijf jaar willen doen. 

Op 26 mei 2019 waren er onder 
andere Vlaamse verkiezingen. 
Het duurde maar liefst 127 dagen 
voor er een Vlaams regeerakkoord 
kwam. Jan Jambon gaat de Vlaam-
se regering leiden. Het is nog niet 
bekend welke partij welke minis-
terpost krijgt. En dus ook nog niet 
wie de nieuwe Vlaamse ministers 
worden. We weten wel in grote lij-
nen wat er in die 300 pagina’s staat.

Onderwijs
In het nieuwe regeerakkoord staat 
een uitgebreid hoofdstuk over 
onderwijs. De nieuwe regering 
wil de kwaliteit van het onderwijs 
verhogen. Ze wil ervoor zorgen 
dat kinderen sneller in de juiste 
studierichting terechtkomen. Het 
M-decreet wordt afgeschaft. Kin-
deren met een beperking moesten 
in het gewoon onderwijs les volgen. 
Daar komt nu verandering in. De 
regering-Jambon I wordt streng 
voor nieuwkomers in Vlaanderen. 
Zij moeten twee inburgeringscur-

sussen volgen. Ze zullen ook langer 
moeten wachten op sociale voorde-
len, zoals een zorgverzekering.

 
Klimaat en werk

Opvallend is ook dat de kiesplicht 
voor lokale verkiezingen wordt 
afgeschaft. Dienstencheques wor-
den duurder. Er wordt meer geïn-
vesteerd in fietspaden. Het gebruik 
van zonne- en windenergie moet 
tegen 2030 verdubbelen. En tegen 
2050 moet de uitstoot van CO2 met 
80 % verminderd zijn. De nieuwe 
Vlaamse regering wil ook inzetten 
op werk. Tegen 2024 moeten vier 
op de vijf Vlamingen aan het werk 
zijn. Het wordt minder makkelijk 
om lang werkloos te blijven. 

Kritiek
Een aantal kranten vindt het 
geplande beleid van deze regering 
hard. Dat zou een gevolg zijn van 
de verkiezingsoverwinning van het 
Vlaams Belang (VB). Veel kiezers 
stemden voor deze rechtse partij. 

De regeringspartijen beschouwden 
het succes van VB als kritiek op 
hun vorige beleid. Dus willen ze 
de zaken nu strenger aanpakken, 
om zo ook de kiezers van het VB 
te paaien. Er is ook kritiek op de 
bestrijding van armoede. Volgens 
sommigen zou de nieuwe regering 
daar te weinig voor doen.

>>> Jan Jambon is de nieuwe Vlaamse 
minister-president. (Foto Wikimedia) 


