
 

 
 
 
PERSBERICHT 24/04/2019 
Reactie op beslissing ministerraad van 12/4/2019 betreffende het toekennen 
van RIZIV-nummers aan Waalse studenten zonder garantie op een efficiënte 
filter 
 
Geachte Beleidsmakers 
Geachte Rectoren & Decanen 
Geachte leden van de pers 
Geachte studentenvertegenwoordigers 
Geachte lezer 
 
Naar aanleiding van de beslissing van de ministerraad van 12 april 2019 om extra              1

RIZIV-nummers - zonder daaraan gekoppelde bindende voorwaarden - beschikbaar te          
stellen aan Franstalige studenten in 2019 en 2020, wensen het Vlaams Geneeskundig            
StudentenOverleg en de Vlaamse vereniging van arts-specialisten in opleiding te reageren. 
 
Na eerdere verklaringen van de Minister De Block, enkele maanden geleden, dat er geen              
RIZIV nummers meer zouden toegekend worden zonder efficiënte filter in beide           
gemeenschappen zijn we erg verbaasd dat de regering toch deze beslissing genomen heeft.  
 
Reeds in 1997 nam de Vlaamse Regering namelijk haar verantwoordelijkheid binnen dit            
dossier door een toelatingsproef te installeren. Deze werd vorig jaar nog verder hervormd tot              
een strikte numerus fixus. Door deze numerus fixus is het onmogelijk om nog een overtal te                
creëren aan Vlaamse kant en voldoet Vlaanderen aan de wettelijk vastgelegde vereiste van             
contingentering. Hierdoor zagen reeds vele Vlaamse studenten hun droom uiteenspatten om           
de opleiding tot arts/tandarts aan te vatten. 
 
De Waalse minister van onderwijs, Dhr Marcourt, installeerde daarentegen vorig jaar pas na             
lang aandringen vanuit de regering voor het eerst een bindende toelatingsproef. Deze            
overtrad echter de opgelegde quota - door de planningscommissie geadviseerd en           
goedgekeurd door de federale regering - met 100% en kan dus allesbehalve efficiënt             
genoemd worden.  
 
Ook voerde Minister De Block begin dit jaar nieuwe wetgeving in die het mogelijk moest               
maken om een efficiënte filter af te dwingen door middel van een zogenaamd             
contingenteringsattest. Dit attest heeft als doel aan te tonen dat een afgestudeerd arts             
binnen het contingent past. Ondanks dat deze vernieuwde wetgeving de mogelijkheden           
biedt aan de regering om een efficiënte filter af te dwingen, stellen we vast dat deze regering                 
de keuze maakt dit niet te doen. 
 

1https://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20190412/selectie-van-de-kandidaten-voor-de-toegang-t
ot-de-gezondheidszorgberoepen 
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We begrijpen niet dat het KB er komt zonder enige garantie op een efficiënte filter. Volgens                
het KB zou er pas in 2020 mogelijks een herevaluatie komen ten aanzien van de opgelegde                
quota zonder hieraan gekoppelde voorwaarden of gevolgen. Op deze manier wordt als het             
ware een ‘blanco cheque’ uitgeschreven voor de franstalige gemeenschap. Daarnaast zien           
we ook geen betekenis in het toekennen van contingenteringsattesten wanneer deze niet            
langer stroken met de vastgelegde quota. 
 
De regering nam deze beslissing gebaseerd op het advies van de Planningscommissie            
Medisch Aanbod. Deze commissie gaf echter in hun vorige adviezen telkens aan dat de              
quota gerespecteerd moesten worden en een effectieve filter vereist is, ook aan Waalse             
kant. We begrijpen dan ook niet hoe dit advies tot stand is gekomen, noch heeft hierover                
enige communicatie plaatsgevonden. 
 
 
Daarom vragen we als Vlaamse Geneeskundestudenten en Assistenten in Opleiding: 

● Een verantwoording van de Vlaamse meerderheidspartijen in de regering met          
betrekking tot het goedkeuren van deze beslissing. Ondersteunen de Vlaamse          
meerderheidspartijen dit ontwerp van KB? 

● Een verantwoording van de Planningscommissie Medisch aanbod met        
betrekking tot hun advies tot het toekennen van de overtallige RIZIV-nummers           
zonder hieraan gekoppelde filter, hetgeen rechtstreeks indruist tegen hun         
voorgaande adviezen, en het al dan niet communautair onderbouwd zijn van dit            
advies.  

● Een grotere transparantie vanuit de Planningscommissie met betrekking tot         
hun interne werking. De wijze waarop hun berekeningen gebeuren, de beslissingen           
die genomen worden en de parameters waarmee rekening gehouden wordt zouden           
duidelijk moeten gecommuniceerd worden. Verder lijkt het ons aangewezen om ook           
als toekomstig arts inspraak te hebben bij het tot stand komen van de adviezen van               
de commissie. 

● Indien er vanuit de politieke partijen geen duidelijke verantwoording naar voor komt            
over dit KB er een belangenconflict ingeroepen wordt door het Vlaams parlement            
tegen deze beslissing van de federale regering. 

 
Als geneeskundestudenten en -assistenten hopen we dan ook op een duidelijk signaal en             
stellingname van de verschillende politieke partijen alsook van de         
planningscommissie. In afwachting hiervan beraden we ons verder over eventuele          
stappen om een dergelijke discriminerende beslissing aan te vechten. 
 
Ook vragen we aan de decanen, universiteiten en syndicaten om zich aan te sluiten bij dit 
protest. 
 
 
In geval van vragen, zijn wij steeds bereid om u te woord te staan. 
 
Met de meeste hoogachting 
Namens de artsen in opleiding in Vlaanderen, 
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