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Verdeelsleutel artsenquota blijft 60/40
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De regering heeft een akkoord bereikt over de artsenquota in 2022. Dat heeft minister van 
Volksgezondheid Maggie De Block donderdag bekendgemaakt.
Object 1 

Opvallend is dat de traditionele verdeelsleutel tussen Nederlandstaligen en Franstaligen behouden 
blijft op 60/40. Het eerdere voorstel van de planningscommissie om de quota te veranderen naar 
56,5 procent en 43,5 procent, een voorstel dat aan Vlaamse kant op veel protest botste, wordt dus 
niet gevolgd.

56.5/43.5

Wie als arts wil werken, heeft daarvoor een RIZIV-nummer nodig. Daarvan worden er elk jaar een 
bepaald aantal uitgedeeld. Voor de verdeling van die nummers tussen Vlamingen en Franstaligen is 
een verdeelsleutel vastgelegd. Nu ligt die op 60 voor Vlaanderen, tegenover 40 voor de 
Franstaligen.

Na een grondige analyse van de verwachte noden aan artsen op het terrein, stelde de 
planningscommissie een tijd geleden voor om de verdeelsleutel te herzien naar 56,5/43,5. Dat botste
op veel protest aan Vlaamse kant. In het Franstalig onderwijs bestaat er - in tegenstelling tot in 
Vlaanderen - namelijk nog geen ingangsexamen, waardoor er jarenlang meer artsen afstudeerden 
dan er RIZIV-nummers waren.

Crevits: ‘Toegangsexamen is essentieel’

Volgens De Block wordt het advies van de planningscommissie wel gevolgd in het totale aantal 
artsen dat in 2022 mag afstuderen, namelijk 1.320, maar wordt de verdeelsleutel wel bijgestuurd. 
Voor Vlaanderen zijn er 792 artsen voorzien voor 2022 en voor Wallonië 528. Dat komt overeen 
met de traditionele verdeelsleutel 60/40.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) verwelkomt het akkoord dat de federale 
regering heeft bereikt over de artsenquota in 2022. ‘Het is van belang dat de verdeelsleutel van 
60/40 behouden blijft en dat er bij de Franse Gemeenschap wordt aangedrongen op een 
toegangsexamen voor het begin van het eerste jaar geneeskunde’, aldus minister Crevits.

Dat ingangsexamen is voor Crevits ‘essentieel’. ‘We moeten dat in beide gemeenschappen zo goed 
mogelijk organiseren. Ook aan Vlaamse kant blijven we daar werk van maken, want we merken hoe
hard dit leeft bij vele jongeren.’
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