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Unief gaat voor Master Rechten

HASSELT - “Wij zijn ervan overtuigd dat de Universiteit 
Hasselt straks zonder problemen de toelating zal krijgen 
voor de organisatie van de masteropleiding Rechten. 
Het geweldige succes van de bachelor Rechten toont 
immers aan dat die opleiding echt beantwoordt aan 
een nood.”

Gouverneur 
Herman 
Reynders en 
rector Luc 
De Schep-
per: “ Er is 
altijd sprake 
geweest 
van een 
volledige 
rechtenop-
leiding. Dat 
is decretaal 
vastge-
legd.”
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Dat zeggen de Limburgse gou-
verneur Herman Reynders en 
rector Luc De Schepper van de 
Universiteit Hasselt. Vóór 1 april 
moet de universiteit de aanvraag 
indienen voor de master Rechten, 
het vervolg op de erg succesrijke 
bacheloropleiding die nu in haar 
tweede jaar is. 
De vraag is dan natuurlijk of het 
wel het geschikte ogenblik is om 
een aanvraag in te dienen voor 
een nieuwe opleiding, nu er overal 
bespaard moet worden.

Luc De Schepper: “De afspraak 
met de drie universiteiten die de 
rechtenopleiding inrichten -UHas-
selt, K.U.Leuven en Universiteit 
Maastricht - was van in het begin 
dat de bacheloropleiding moest 
aansluiten op drie mogelijkheden: 
de master Rechten in Leuven, die 
in Maastricht, en een nieuw op 
te richten master Rechten van de 
UHasselt. Ook onze partners zijn 
het daar volledig mee eens.”
Herman Reynders: “Ik kan dat be-
amen. Ik heb onlangs een gesprek 
gehad met de drie rectoren - onze 
rector Luc De Schepper, rector Mark 
Waer van Leuven en rector Gerard 
Mols van Maastricht - en ik kan zeg-
gen dat zowel Leuven als Maastricht 
opgetogen zijn met de bachelor in 
Hasselt. We moeten dat toch eens 
duidelijk zeggen: er is niet alleen het 
ongelooflijke kwantitatieve succes. 

Gouverneur en rector zijn gerust 
in nieuwe aanvraag voor UHasselt

Er waren maximaal 180 studenten 
verwacht en het werden er 270. Er is 
ook de kwaliteit van de opleiding, die 
als zeer goed beoordeeld wordt.”

Maar is het toch niet moeilijk om 
aan te komen met een nieuwe vraag 
in een periode van besparingen?

Herman Reynders: “Dit is geen nieu-
we vraag. Er is altijd sprake geweest 
van een volledige rechtenopleiding. 
Dat staat in het Limburgplan, en 
het is decretaal vastgelegd.”
Luc De Schepper: “Bovendien staat 
het ook nog eens uitdrukkelijk in 
het samenwerkingsakkoord tussen 
de drie universiteiten, en bepaalt 
het verdrag tussen Vlaanderen en 
Nederland over de transnationale 
Universiteit Limburg dat die alleen 
volledige opleidingen mag aanbie-
den.”
“Eigenlijk moet je de bachelor en 
de master Rechten bekijken als 
één dossier. Dat we de aanvraag 
in twee keer doen, heeft een louter 
technische reden. Een opleiding 
moet starten binnen het jaar nadat 
ze goedgekeurd is. Dus als we de 
aanvragen tegelijk gedaan hadden, 
waren we vorig jaar ook al met de 

N-VA wil Vlamingen wakker schudden
ANTWERPEN - N-VA-voorzitter Bart De Wever 
liet er zaterdag in Antwerpen op de nieuwjaars-
fuif van zijn partij geen twijfel over bestaan. 
Vlaanderen doet het niet slecht maar het kan 
en moet beter. 
Hij pleitte voor meer bevoegdheden in Vlaamse 
handen. “Zelfs al schiet Vlaanderen in actie, 
wat baten onze inspanningen als wij op cruciale 

domeinen moeten spurten met een belgische 
anker aan onze voeten?”
“Wij hebben er genoeg van dat er elke dag 
beslissingen worden genomen over begroting, 
migratie, energie en justitie zonder dat de 
Vlamingen die steunen. Over de splitsing van 
B-H-V bestaat een wetsvoorstel, ingediend 
door de president van Europa (Herman Van 

Rompuy) en waarvoor een democratische meer-
derheid bestaat. Maar dat mag niet worden 
gestemd want dat zou het einde van dit land 
betekenen. Democratie in dit land betekent dat 
de minderheid bestuurt, niet de meerderheid. 
Wij hebben er genoeg van en we zullen er alles 
aan doen om de Vlamingen wakker te maken.”
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Asielbudget te klein
BRUSSEL - De 76 miljoen euro die 
de Regie der Gebouwen van de 
regering kreeg om dit jaar 5.000 
opvangplaatsen voor asielzoekers 
bij te creëren, zullen waarschijn-
lijk niet volstaan. De kosten voor 
de bestaande centra en opvang in 
hotels nemen nu al een reusachtige 
hap uit dat budget. De vraag rijst 
dan ook of er nog genoeg geld 
overblijft voor de beloofde nieuwe 
opvangplaatsen. De regering be-
kijkt het probleem.

Hoe barst België?
BRUSSEL - “We zeggen niet alleen 
‘België Barst’, maar we zeggen nu 
ook in één adem hoe België kan 
barsten”. Dat zei Vlaams Belang-
voorzitter Bruno Valkeniers in 
het Vlaams parlement tijdens het 
colloquium ‘De Ordelijke Opde-
ling. Zuurstof voor Vlaanderen’. 
De partij tekende een scenario 
uit voor de opdeling van België. 
Daarvoor werd een inventaris op-
gesteld van alle federale activa en 
passiva. Voor elke beleidsdomein 
werd een voorstel tot opdeling 
uitgeschreven.

Huurverzekering
BRUSSEL -Vlaams 
minister van 
Wonen Freya 
Van den Bos-
sche wil de gra-
tis verzekering 
voor gewaar-
borgd wonen 
u i t b r e i d e n 
naar huurders. 
De verzekering kent met 200 
aanvragen per week trouwens 
een enorm succes. Ze beschermt 
die woningeigenaars tegen in-
komensverlies door tijdelijk een 
deel van de lening af te betalen 
wanneer die zonder werk vallen 
door onvrijwillig ontslag, een on-
geval of ziekte. Van den Bossche 
onderzoekt nu of het mogelijk is 
om een soortgelijke verzekering 
te lanceren voor huurders. “Op 
de private huurmarkt bevindt zich 
immers ook een belangrijke groep 
kwetsbare huurders.”

Vrijwillig inburgeren
BRUSSEL - Twee 
op de vijf inbur-
geraars die in 
Vlaanderen of 
Brussel in een 
inburgerings-
traject stappen, 
doen dat op 
vrijwillige basis. 
“Het is duidelijk 
dat mensen inzien dat inburgering 
hen kansen biedt”, zegt Vlaams 
minister van Inburgering Geert 
Bourgeois. De laatste jaren is het 
aandeel van nieuwkomers uit Po-
len, Bulgarije en Roemenië sterk 
toegenomen. Vorig jaar waren 
er in Vlaanderen bijna 28.000 
nieuwkomers, ongeveer evenveel 
als de jaren voordien. Bijna 83% 
van hen zijn volgmigranten. 

master moeten beginnen, en dat had 
natuurlijk weinig zin.”

Hoe verloopt de aanvraagproce-
dure?

Luc De Schepper: “Hetzelfde als 
bij de aanvraag voor de bachelor. 
Er moet eerst een aanvraag gedaan 
worden bij de erkenningscommissie 
die oordeelt over de macro-doel-
matigheid van de opleiding. Is de 
opleiding nodig? We gaan ervan uit 
dat dit geen probleem meer gaat zijn, 
gezien de bacheloropleiding bewe-
zen heeft dat de nood er was. Daarna 
moet de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatie Organisatie oordelen 
over de kwaliteit van de opleiding. 
We zijn nu bezig de inhoud vast 
te leggen, want er moet natuurlijk 
een inhoudelijk verschil zijn met de 
opleidingen van Leuven en Maas-
tricht. We denken momenteel aan 
een master rechtspraktijk die leidt 
naar de zogenaamde togaberoepen 
- advocatuur en magistratuur - en 
een onderzoeksmaster in publiek 
recht.”   
Herman Reynders: “De uiteinde-
lijke beslissing ligt bij de Vlaamse 
regering, maar die is puur admi-
nistratief. We zitten natuurlijk wel 
in een nieuwe legislatuur, maar ik 
neem aan dat minister Pascal Smet 
de engagementen van zijn voorgan-
ger zal nakomen. Ik ben wel van 
plan om binnenkort de Limburgse 
politici bijeen te roepen, onder meer 
om te praten over het onderwijsdos-

sier, maar ook om een overzicht te 
geven van de realisaties van het 
Limburgplan.” 
“Deputé Smeets van Onderwijs en 
ikzelf zijn trouwens volop bezig met 
de heroprichting van de Hoge Raad 
voor het hoger onderwijs in Lim-
burg, die waarschijnlijk al in de loop 
van februari zal bijeenkomen.”
Luc De Schepper: “En ook de fi-
nanciering van de nieuwe opleiding 
verloopt automatisch, al moet je 
zo’n nieuwe opleiding wel prefinan-
cieren. Daarvoor gaat LSM zorgen. 
In de financiering van een nieuwe 
opleiding door de Vlaamse overheid 
zit een vertragingsmechanisme in-
gebouwd. De overheid financiert op 
basis van de studentenaantallen van 
enkele jaren geleden. Dat betekent 
dat onze opleiding Rechten pas vol-
ledig gefinancierd zal worden door 
de Vlaamse overheid in 2018.”

Naast de uitbouw van de rechten-
opleiding is ook de inkanteling 
van de hogeschoolopleidingen in 
de universiteit aan de orde.

Herman Reynders: “Een zeer 
belangrijk dossier, waar Limburg 
koploper is, en bovendien nog eens 
associatieoverschrijdend werkt tus-
sen UHasselt en K.U.Leuven. We 
hebben het over de ingenieurs- en de 
kunstopleidingen, maar ook over 
kine en architectuur.
Daarnaast staat Limburg - net als 
de rest van Vlaanderen - nog voor 
de grote uitdaging om jongeren 
van allochtone komaf beter te 
laten doorstromen naar het hoger 
onderwijs. Dat is cruciaal, want 
over enkele tientallen jaren is de 
meerderheid van onze jongeren van 
allochtone komaf.”
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“�De bacheloropleiding
Rechten heeft bewezen
dat de nood er was”

Minister Philippe Muyters was 
dj van dienst. Foto Belga


