
 

MECHELEN 31 MEI 2016 

HOOGSTRATENPLEIN 1 

 

 

Mevrouw Maggie De Block, 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

Finance Tower 

Kruidtuinlaan, 50/175, 

1000 Brussel 

 

 

 

 

 

 

Geachte Mevrouw Minister, 

 

 

 

 

Zoals u bekend heeft de federale Planningscommissie “medisch aanbod” op 26 april 2016 een nieuw 

advies afgeleverd voor de artsenquota in 2022. 

 

Hierin wordt voorgesteld de wettelijk vastgelegde 60 N/40 F verdeling te wijzigen in 57,5 N/43,5 F. 

 

Dit advies beloont het decennialang deloyaal beleid van de Franse Gemeenschap op het vlak van de 

contingentering, dat geleid heeft tot een “overschot” van meer dan 1000 Franstalige artsen in 2018, 

en straft de Vlaamse Gemeenschap ondanks het feit dat die haar medisch aanbod volgens de 

overeengekomen quota correct heeft gepland en nageleefd. 

 

Zowel voor het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) als voor het Overlegcentrum van Vlaamse 

Verenigingen (OVV) is dit voorstel onrechtvaardig en onaanvaardbaar. Het is een kaakslag voor de 

duizenden Vlaamse studenten die gedwongen werden om af te zien van hun wens om de 

artsenstudie aan te vangen. 

 

Wij nemen de vrijheid te verwijzen naar uw brief van 22 april 2015, kenmerk 

MDB/SVM/2015/510171, wij citeren: 

 

Het is inderdaad zo dat de Vlaamse Gemeenschap er, door het opleggen van de 

verplichting tot een ingangsexamen vooraleer de studies geneeskunde aan te vatten, in 

is geslaagd om de instroom en dus logischerwijze de uitstroom van studenten 

geneeskunde te beperken op zodanige wijze dat de quota gerespecteerd worden. 

 

De Franse Gemeenschap heeft, binnen haar eigen bevoegheden inzake onderwijs 

geopteerd voor een andere benadering die, in de praktijk minder doeltreffend bleek. 

 

Wij zijn ook de mening toegedaan dat de Franse Gemeenschap verantwoordelijkheid moet dragen 

voor de keuze die “in de parktijk minder doeltreffend bleek” en dat die in geen enkel geval kan 

worden doorgeschoven naar Vlaanderen. 

 



Wij herhalen dan ook ons voorstel om de budgetten inzake gezondheidszorg aan de 

gemeenschappen over te dragen zodat deze voor de door hen genomen beslissingen ook financieel 

verantwoordelijk worden.   

 

Wij vragen u bijgevolg, Geachte Mevrouw Minister, beleefd doch met sterke aandrang, dat u vermeld 

advies van de Planningscommissie niet zou volgen. 

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

      
 

 

Dr. Geert Debruyne                                                                                       Willy De Waele 

VGV-voorzitter                                                                                                OVV-voorzitter 


