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OPEN BRIEF
Mevrouw Maggie De Block,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Finance Tower
Kruidtuinlaan, 50/175,
1000 Brussel

Mevrouw de minister,

In aansluiting met onze brief van 31 mei 2016, waarop wij tot op heden geen antwoord mochten
ontvangen, zijn wij zo vrij uw aandacht te vestigen op de studie van dr. Marc MOENS, secretarisgeneraal van het VBS, gepubliceerd op 7 februari 2015, waaruit kan afgeleid worden dat de
artsendensiteit in 2014 in de Franse Gemeenschap 29 % hoger is dan in de Vlaamse Gemeenschap.
Indien u het voorstel van de Planningscommssie zou bekrachtigen zal dit overwicht ten voordele van
de Franse Gemeenschap nog verder toenemen en de toekomstkansen van de Vlaamse jongeren
blijvend hypothekeren.
Wij stellen ons eveneens vragen in verband met het mathematisch model waarop het advies van de
Planningscommissie gebaseerd is. Inderdaad wordt onder meer geargumenteerd dat de Franse
Gemeenschap meer buitenlandse studenten opleidt, waarvan een belangrijk deel niet in België blijft.
Hun toelating om in dit land hun beroep uit te oefenen is dan uiteraard niet meer relevant en dan
kunnen de toegekende RIZIV-nummers worden gerecupereerd ten voordele van de afgestudeerde
artsen en tandartsen van de Franse Gemeenschap.
Het advies van 26 april 2016 van de Planningscommissie beloont het decennia lang deloyaal beleid
van de Franse Gemeenschap op het vlak van de contingentering, dat geleid heeft tot een “overschot”
van meer dan 1.000 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.
Ingaan op het voorstel van de Planningscommissie zou trouwens haaks staan op de regeerverklaring
die tot het eind van deze legislatuur een communautaire stilstand voorziet.
Wij vragen u bijgevolg, mevrouw minister, met sterke aandrang, dat u vermeld advies van de
Planningscommissie niet volgt en de 60 N/40 F verhouding bij het toekennen van de RIZIV- nummers
onverkort handhaaft.

Als de Franstaligen van oordeel blijven dat al hun afgestudeerde artsen en tandartsen opgenomen
moeten worden in de derde betalers regeling, dienen zij dan maar zelf een voorstel uit te werken
zonder te raken aan de beslissing van de federale regering van 1995.
Wij menen dan ook dat best tegemoet gekomen wordt aan de bekommernissen van de Franse
Gemeenschap door de normering, de uitvoering en de budgetten inzake gezondheidszorg aan de
gemeenschappen over te dragen zodat deze zelf voor de door hen genomen beslissingen ook
financieel verantwoordelijk worden.
Indien de Franstalingen met dit voorstel niet kunnen instemmen worden zij zelf verantwoordelijk
voor de gevolgen ervan.
Dit voorstel houdt trouwens ook de uitvoering in van de resoluties van het Vlaams parlement van 3
maart 1999 die door de Vlaamse meerderheidspartijen goedgekeurd werden.
Wij zijn er van overtuigd, mevrouw de minister, dat u de politieke gevolgen in Vlaanderen weet in te
schatten van een eventuele goedkeuring van het voorstel van de Planningscommissie.
Met de meeste hoogachting,

Dr. Geert Debruyne
VGV-voorzitter

Willy De Waele
OVV-voorzitter

