
VLAAMS GENEESKUNDIGENVERBOND V.Z.W.

VGV IN ACTIE TEGEN VOORSTELLEN PLANNINGSCOMMISSIE INZAKE 
CONTINGENTERING

Inleiding
Door een nieuw advies van de federale Planningscommissie “medisch aanbod” op 26 april
ll. is de problematiek van de contingentering in een stroomversnelling beland. In dat advies
wordt namelijk voorgesteld om de wettelijk vastgelegde 60 N/40 F verdeelsleutel van de 
artsenquota in 2022 te wijzigen in 56,5 N/43,5 F. Zo wordt het decennialang deloyaal 
beleid van de Franse Gemeenschap in de contingentering, dat geleid heeft tot een 
overschot van meer dan 1.000 Franstalige artsen in 2018, beloond en wordt de Vlaamse 
Gemeenschap, die haar medisch aanbod volgens de overeengekomen quota correct heeft
gepland, gestraft.
Met onderstaand overzicht wil het VGV-bestuur zijn leden informeren over de gevoerde 
acties. Elk initiatief wordt kort toegelicht en bovendien kan u elk document volledig inkijken
op de startpagina van onze VGV-webstek: www.vgv.be 

Initiatieven van VGV
1. VGV-persbericht van 17 mei 2016: VGV VERWERPT VOORSTEL TOT 

WIJZIGING VERDEELSLEUTEL QUOTA CONTINGENTERING
Hierin wordt het hoger genoemd voorstel tot wijziging van de verdeelsleutel van de 
artsenquota afgewezen als een kaakslag voor de duizenden Vlaamse studenten, 
die gedwongen werden om af te zien van hun wens om de artsenstudie aan te 
vangen. Het VGV vraagt aan minister De Block om dit advies van de 
Planningscommissie niet te volgen.

2. VGV-brief naar Prof. Dr. Brigitte Velkeniers, voorzitter Planningscommissie 
Artsen & Tandartsen, op 25 mei 2016
In deze brief vraagt het VGV de wetenschappelijke argumenten mee te delen, 
waarop het advies van de Planningscommissie is gesteund.

3. Antwoord van voorzitter a.i. Christiaan Decoster, Directoraat – generaal GS, 
op VGV-brief naar Prof. Dr. Brigitte Velkeniers, op 30 mei 2016
De voornaamste elementen in het antwoord op onze vraag zijn:
> De quota werden bepaald op basis van de werkzaamheden van de 
Planningscommissie, waarvan de wetenschappelijke kwaliteit vaststaat.
> De basisscenario’s waarmee de quota voor 2021 vastgelegd werden zijn 
beschikbaar op http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-en-
overlegorgaan/commissies/planningscommissie-medisch-aanbod  
> Het mathematisch model houdt o.m. rekening met het feit dat, door de grote 
toevloed van buitenlandse studenten in de Franse Gemeenschap, er meer 
beroepsbeoefenaars moeten worden opgeleid aangezien een aanzienlijk deel 
onder hen niet in België blijft en dus niet bijdraagt tot de manpower in de Franse 
Gemeenschap.

4. Reactie van VGV op brief van de heer Christiaan Decoster op 29 juni 2016
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Het VGV reageerde o.m. als volgt:
> Dat de wetenschappelijke kwaliteit van de planningscommissie vaststaat is geen 
valabel argument en de opstellers van het rapport waarschuwen zelf dat de 
resultaten van de basisscenario’s een beeld geven hoe de toekomst van het 
medisch aanbod van artsen er “kan uitzien bij onveranderde omstandigheden en 
onveranderd beleid.”
> Het is volstrekt onlogisch dat buitenlandse studenten, die hier een opleiding 
gevolgd hebben tot arts en/of specialist maar nadien niet in België blijven wonen 
een Belgisch RIZIV-nummer kunnen meenemen, zodat deze nummers verloren 
gaan voor de Belgische gezondheidszorg.
> De voorgestelde wijziging van de 60 N/40 F verdeling van de quota naar 56,5 
N/43,5 F is onbegrijpelijk in het licht van de 29 % hogere artsendensiteit in de 
Franse Gemeenschap dan in de Vlaamse, berekend voor het jaar 2014.

5. Brief van OVV (Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen) en VGV aan minsister 
Maggie De Block op 31 mei 2016
In deze brief wordt de nadruk gelegd op het feit dat het advies van de 
Planningscommissie om de verdeelsleutel 60 N/40 F te wijzigen in 56,5 N/43,5 F 
een kaakslag is voor de duizenden Vlaamse studenten die gedwongen werden om 
af te zien van hun wens om de artsenstudie aan te vangen.

6. VGV-persbericht van 23 juni 2016: WIJZIGING VERDEELSLEUTEL QUOTA 
CONTINGENTERING ZAL HET OVERWICHT VAN FRANSTALIGE ARTSEN 
VERDER DOEN TOENEMEN EN VERMINDERT DE KANSEN VOOR VLAAMSE 
JONGEREN
In dit tweede VGV-persbericht wordt vooral gewezen op de politieke 
verantwoordelijkheid van minister De Block, waarbij zij de federale regering een 
initiatief zou laten nemen om de 60 N/40 F afspraak op te zeggen, terwijl diezelfde 
regering zich engageerde om tijdens deze legislatuur geen communautair geladen 
voorstellen op tafel te leggen.
Het VGV besluit dat dit dossier eens te meer aantoont dat de bevoegdheid voor de 
ganse gezondheidszorg en de toegang tot het beroep van arts moet overgeheveld 
worden naar beide gemeenschappen, die nu reeds bevoegd zijn voor een deel van 
de gezondheidszorg en voor de opleiding van artsen.

7. Open brief van OVV en VGV aan minister Maggie De Block op 30 juni 2016
Hierin worden de elementen uit vermelde twee VGV-persberichten herhaald.
De nadruk wordt gelegd op het feit dat, indien de minister het voorstel van de 
Planningscommissie zou bekrachtigen, het bestaande overwicht van artsen in de 
Franse Gemeenschap verder zal toenemen en de toekomstkansen van de Vlaamse
jongeren blijvend zullen gehypothekeerd worden.

8. Antwoord van minister Maggie De Block aan OVV en VGV op 7 juli 2016
Uit het antwoord van de minister citeren/noteren we de voornaamste elementen, 
gevolgd door onze bedenkingen in het cursief:
> “De Planningscommissie houdt bij het verlenen van een advies omtrent de quota 
voor een bepaald jaar geen rekening met de tekorten of overtallen uit het verleden. 
Dit behoort namelijk niet tot haar bevoegdheid.”
VGV: Men kan dus besluiten dat een commissie met de opdracht om de 
toekomstige noden aan artsen voor de volgende jaren te bepalen, niet bevoegd is 
om rekening te houden met tekorten of overtallen in het verleden.
> De minister spreekt over een “vermeend” doorbreken van de 60 N/40 F 
verhouding.
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VGV: Alsof er nog twijfel bestaat over het voorstel van overschakeling naar 56,5 
N/43,5 F!
> Zij haalt, zoals in de brief van de heer Christiaan Decoster, het argument van de 
buitenlandse studenten aan die na hun opleiding België verlaten.
VGV: Hiervoor verwijzen we naar de VGV-reactie op de brief van C. Decoster.
> “De overtallen die de Franse Gemeenschap in het verleden heeft opgebouwd, 
dienen uiteraard te worden gecompenseerd.”
VGV: Hoe die compensatie moet gebeuren wordt niet vermeld. 

9. Persmededeling OVV en VGV op 5 juli 2016: FEDERAAL MINISTER MAGGIE 
DE BLOCK PLOFT EEN DOLK IN DE RUG VAN DUIZENDEN VLAAMSE 
HUMANIORASTUDENTEN
Hierin wordt vooral de vraag gesteld aan de Vlaamse politieke partijen of zij 
akkoord zullen gaan met het advies van de planningscommissie en de voorstellen 
van minister De Block.

Tot slot
Het VGV verheugt zich over de reacties van de medische en de algemene Pers in 
dit dossier.
Het VGV stelt met voldoening vast dat het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen 
(SVH) in dit dossier op dezelfde golflengte staat als het VGV.
Het VGV waardeert de medewerking en de logistieke ondersteuning van het OVV 
bij de verspreiding van zijn standpunt.
Het VGV dankt alle Vlamingen met inbegrip van alle Vlaamse politici in hun 
meerdere functies, die het VGV-standpunt ondersteunden, en hoopt dat nog vele 
anderen dit standpunt zullen volgen.
Wij menen dat, als gevolg van deze gezamenlijke actie, het advies van de 
Planningscommissie en het voorstel van minister De Block voorlopig geblokkeerd 
zijn. 
Op 26 juli ll. doorkruiste de Raad van State bovendien de ministeriële plannen.
Doch de “oorlog” is nog niet gewonnen.

Namens het bestuur,
Geert Debruyne, VGV-voorzitter
28 juli 2016
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