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Valerie Van Peel (N-VA):  
 
Mevrouw de minister, u volgt het dossier op de voet. U zult dus wellicht ook hebben vernomen 
dat alvast de studenten van de VUB zich met een grote meerderheid hebben uitgesproken 
voor een ingangsexamen naar analogie met het ingangsexamen dat al in Vlaanderen bestaat. 
 
U zult wellicht ook het interview met de Franstalige onderwijsminister, de heer Marcourt, 
hebben gelezen in La Libre Belgique op 28 februari. Ik zal niet nalaten er enkele elementen uit 
te halen. Hij zegt bijvoorbeeld het volgende in het interview: “Ik haat vergelijkende examens. 
Ze zijn stom.” Bij wijze van provocatie voegt hij eraan toe: “De medische lobby zit achter de 
beperking van het aantal artsen. Zo beschermen zij hun inkomen.” Wij maken een andere 
analyse van het probleem, maar dat terzijde. 
 
In het interview las ik ook dat het kadaster eraan moet geloven, maar ik was toch even in de 
war. Hij zegt immers: “Wat helemaal niet kan, is dat als minister Onkelinx naar buiten komt 
met een kadaster dat bewijst dat er een artsentekort is, dit kadaster volgens deze regering niet 
deugt en overgedaan moet worden.” 
 
Dat is vreemd, want in eerdere interviews verklaarde hij dat er jaren geen dynamisch kadaster 
is geweest en dat dat het probleem is. Hij zei ook dat de contingentering gebaseerd is op valse 
cijfers en dat een concours gebaseerd moet zijn op de cijfers van een medisch kadaster dat 
wij vandaag nog steeds niet hebben: “Ik dring er dus op aan dat de FOD Volksgezondheid en 
het RIZIV ons dat kadaster leveren.” 
 
Ondanks uw uitgebreide uitleg, mevrouw de minister, begrijpt minister Marcourt het nog steeds 
niet goed. Wat ondertussen steeds duidelijker wordt, is dat, hoewel u het hem herhaaldelijk 



hebt gevraagd, hij blijkbaar niet van plan is om een adequate filter in te stellen aan het begin 
van het academiejaar. 
 
Ik stel u dan ook de vraag die ik u al vaker heb gesteld. Hebt u intussen al officieel bevestiging 
gekregen van de plannen die minister Marcourt heeft aangekondigd? Ziet u nog voldoende tijd 
om een oplossing te vinden en te implementeren aan het begin van het academiejaar 2015-
2016? 
 

(naar de top) 

 

Caroline Cassart-Mailleux (MR):  
 
Madame la présidente, madame la ministre, la fin de l'année 2014 a été mouvementée pour 
les étudiants en médecine. En effet, une grande inquiétude planait concernant l'octroi des 
numéros INAMI.  
 
En tant que ministre fédérale des Affaires sociales et de la Santé, vous avez pris vos 
responsabilités et vous avez marqué votre accord pour l'attribution d'un numéro INAMI à tous 
les étudiants pour l'année 2015. Toutefois, en contrepartie, le ministre Marcourt devait 
instaurer un filtre afin de limiter, à l'avenir, l'afflux d'étudiants en médecine et en dentisterie. 
 
Il y a quelques semaines, M. Marcourt avait évoqué une solution et préconisé un concours, en 
fin de première année, fixant la liste des étudiants autorisés à poursuivre des études en 
médecine avec la certitude d'obtenir un numéro INAMI. 
 
Madame la ministre, avez-vous eu l'occasion de discuter avec le ministre Marcourt au sujet de 
sa proposition de filtre? Dans l'affirmative, que ressort-il des discussions que vous avez eues? 
Dans la négative, quand comptez-vous le rencontrer en vue de trouver une solution? 
 
Selon moi, nous nous trouvons face à un contrat, une situation win-win. Ce faisant, les deux 
parties doivent respecter leur parole et contribuer à faire évoluer le dossier, comme le prévoit 
l'accord initial. Malheureusement, dans les faits, il semble que cela ne soit pas le cas. Je 
souhaite donc avoir des informations à ce sujet. 
 

(naar de top) 

 

 

Minister Maggie De Block:  
 
Mevrouw Van Peel, mevrouw Cassart, het wordt hier een echte soap in de commissie.  
 
Na het interview in La Libre Belgique van 28 februari te hebben gelezen, maak ik dezelfde 
analyse als u. Ik kan er alleen aan herinneren dat ook minister Marcourt aandrong op de 
terbeschikkingstelling van het zogenaamd dynamisch kadaster, ter gelegenheid van het 
onderhoud dat ik samen met hem en minister Crevits had op 5 december 2014. Toen zei hij 
nog dat ik het aussi vite que possible moest hebben. Hij heeft eind januari 2015 nog een brief 
gestuurd waarin hij enkele intenties meegaf over het instellen van een filter vanaf het 
academiejaar 2015-2016 om de instroom van studenten in de geneeskunde in 
overeenstemming te brengen met de door de Planningscommissie bepaalde quota. 
 
De zienswijze van minister Marcourt is blijkbaar enorm gewijzigd tussen de brief van eind 
januari en het interview van eind februari. Dat verbaast mij want in dezelfde brief aan mij — 
die werd ook in de krant gepubliceerd en is dus niet geheim — herhaalde minister Marcourt 



nog de noodzaak om te beschikken over een dynamisch kadaster. Ik citeer uit zijn brief van 
21 januari 2015 die zoals gezegd ook in de krant werd gepubliceerd: 
 
"Avec vous, je veux mettre en oeuvre une solution durable et structurelle de la gestion du 
contingentement. Celui-ci doit nécessairement s'appuyer sur un cadastre dynamique de 
l'activité médicale afin de couvrir les besoins en prestataires pour les Communautés du pays 
et en y intégrant les évolutions dans le temps." 
 
Wat er met minister Marcourt tussen eind januari en eind februari is gebeurd, dat weet ik 
niet. 
 
Comme vous le dites, c'est un win-win. J'avais dit que je voulais faire cela, et il a dit qu'il 

préférait les autres actions. Ik kan u zeggen dat de werkzaamheden in de Planningscommissie 

volgens een strakke timing plaatsvinden. Ik had dat ook gevraagd.  

 

Tussen december 2014 en februari 2015 werden tijdens meerdere werkgroepvergaderingen 

voor alle specialismen en voor de huisartsengeneeskunde de gegevens gevalideerd die voor 

dat dynamisch kadaster nodig zullen zijn. De Planningscommissie heeft daarover een 

presentatie gegeven tijdens een hoorzitting van de Franse Gemeenschap in het Waals 

Parlement. 

 

Le ministre Marcourt était présent et a donné son interview après. J'aimerais encore rappeler 
ce que j'ai déjà expliqué à ce sujet, il y a plusieurs mois, en réponse à d'autres questions 
parlementaires sur le sujet, à savoir que la mise en place d'un filtre efficace à partir de l'année 
2015-2016 est une condition préalable pour pouvoir adopter un régime de prolongation de la 
période de lissage après 2018. Chacun sait que sans ce régime de lissage, un grave problème 
se posera pour les étudiants qui ont déjà entamé les études et qui seront diplômés au cours 
des années 2016 à 2020. 
 
Als hij dat niet doet, creëert hij een onoverkomelijk probleem voor de studenten die nu al hun 
studies hebben aangevat. 
 
Ik ben daarover trouwens ook in overleg getreden met de studenten. Het is voor zowel de 
studenten als hun ouders onaanvaardbaar dat zij geen toegang zouden krijgen tot het 
uitoefenen van hun beroep als zij die studies al hebben aangevat. Ik heb mijn voorstel dan ook 
in die richting opgesteld. Al degenen die nu reeds hun studies hebben aangevat, zullen de 
mogelijkheid krijgen om tot het beroep toe te treden via de positieve lissage die ik eventueel 
wil verlengen. Daarna zal er desnoods echter ook een negatieve lissage worden opgelegd als 
er sprake zou zijn van overtal. 
 
Het dynamische kadaster was nodig om te weten hoeveel artsen nodig zullen zijn voor onze 
gezondheidszorg en rekening houdend met alle demografische, geografische en andere 
evoluties. Al die parameters werden aan de Planningscommissie meegedeeld omdat het nodig 
is te weten hoeveel artsen er nodig zullen zijn en hoeveel wij er dus moeten laten beginnen 
vanaf 2015-2016. 
 
Ce dossier a été inscrit à l'ordre du jour de la conférence interministérielle du 30 mars prochain 
et des réunions préalables du groupe de travail intercabinets concernant les professions de 
soins. Les ministres communautaires compétents pour l'enseignement supérieur ont 
évidemment été invités à participer aux travaux et à remettre une note, qui précise de quelle 
manière les Communautés élaboreront et mettront en place le filtre en question à partir de 
l'année académique 2015-2016. 
 



Ook Vlaams minister Crevits herbekijkt die filter omdat er zich, zoals u weet, ook moeilijkheden 
hebben voorgedaan rond het ingangsexamen.  
 
Ces notes doivent également permettre de faire en sorte, pendant les discussions concernant 
le dossier, que les Communautés peuvent se convaincre mutuellement et convaincre le niveau 
fédéral de la pertinence et de l'efficacité du filtre proposé. L'introduction à temps du filtre est 
et reste de la responsabilité exclusive des Communautés. 
 
We kunnen niet beter werken dan in volle transparantie, met de bevoegde ministers rond de 
tafel. Er moet een akkoord zijn van het federale niveau, maar ook van de Gemeenschappen, 
in de interministeriële conferentie. Ik heb het geagendeerd op 30 maart. 
 

(naar de top) 

 

 

Valerie Van Peel (N-VA):  
 
Mevrouw de minister, dan zien wij elkaar 31 maart sowieso terug, als dat zou kunnen.  
 
Ik wil toch even iets aanstippen. Met betrekking tot uw analyse hoe het kan dat de uitspraken 
over het kadaster zo wijzigen, heb ik misschien geen zekerheid maar wel een idee ter zake. Ik 
denk dat die discussie zich eerder intern in de partij zal situeren. Dat terzijde, want dat is niet 
het belangrijkste. 
 
Weer heb ik u horen zeggen dat het ingangsexamen aan het begin van 2015 een absolute 
voorwaarde is voor een verdere lissage. Ik hoor u ook zeggen, hoop ik, dat de negatieve 
lissage die daarop zal moeten volgen om het terug af te betalen, om het zo te noemen, meteen 
vanaf de aanvang zal worden ingezet, dus dat die twee van bij het begin gekoppeld worden 
aan de nieuwe quota. Ik wil immers vermijden om hier te worden geconfronteerd met een soort 
van generaal pardon na vijftien jaar non-beleid aan Waalse zijde, zonder dat we de zekerheid 
hebben dat die situatie terug wordt rechtgezet. Ik weet dat daar een pijnpunt zit en dat het niet 
zo evident is om het te koppelen, maar ter zake wil ik er toch voor pleiten dat dit op één of 
andere manier zou gebeuren. 
 
(naar de top) 

 
 
Minister Maggie De Block:  
 
Het zijn twee zaken. In het voorstel dat ik heb gedaan, zullen degenen die nu in eerste of 
tweede bachelorjaar zitten – het zijn geen kandidaturen meer – hun diploma kunnen behalen. 
Daarom is het belangrijk om die proef reeds te doen aan het begin van 2015. Al wie vanaf dan 
in die cohorte zit, zal wel onderhevig zijn aan die negatieve lissage. Daarom moet dat aantal 
naar beneden. 
 

Ik heb u ook al gezegd dat, gezien het in Wallonië gemaakte overtal, wij die negatieve lissage 
in Wallonië over een aantal jaren zullen moeten spreiden. Noodgedwongen. Het heeft al heel 
lang geduurd. We tellen al die overtallen op en dat zal over een aantal jaren gespreid moeten 
worden. Zij zullen ook gecompenseerd moeten worden. In Wallonië zijn er vele jaren achter 
elkaar overtallen geweest. 
 
Het aantal overtallen kan natuurlijk nog gewijzigd worden als wij over de juiste informatie van 
het  dynamisch kadaster beschikken. Gelet op al die elementen en fulltime equivalenten, is het 
mogelijk dat wij zeggen dat er meerdere artsen nodig zijn. In dat geval zal de negatieve lissage 



minder erg zijn dan nu verwacht wordt, maar ze zal in ieder geval gecompenseerd moeten 
worden. Anders hebben we geen akkoord tussen de drie. 
 
Het gaat niet om een uitvinding van mij. Ik heb getracht om een akkoord te maken met de twee 
Gemeenschappen. Het gaat, niet te vergeten, ook om een politiek akkoord, af te spreken met 
de partners in de regering. De compensatie, waar u bezorgd om bent, moet en zal er dus 
komen. Momenteel zal ik er echter nog geen cijfers op vastpinnen of evenmin zeggen over 
hoeveel jaar die compensatie moet lopen, want we moeten eerst over alle gegevens 
beschikken. We mogen niet het gevaar lopen van een penurie te ontwikkelen, noch in 
Vlaanderen, noch in Wallonië, want daar zijn we niet mee gebaat. Daartoe moeten we echt 
dat dynamisch kadaster hebben. De planningscommissie is zeer enthousiast, want die 
mensen hebben in het verleden nooit over zoveel goede cijfers en parameters kunnen 
beschikken. Dat levert de meerwaarde op van de kruising van de gegevens van het dynamisch 
kadaster. 
 
(naar de top) 

 
 
Caroline Cassart-Mailleux (MR):  
 
Madame la ministre, je vous remercie pour le caractère tout à fait complet de votre réponse. 
 
Je crois que vous maîtrisez très bien le dossier, vous savez où vous allez. À moment donné, 
il faut continuer à défendre votre position. C'est indispensable. Il en va de l'avenir de ces 
étudiants et du nombre de médecins. C'est une décision très importante. 
 
J'entends que la réunion se tiendra le 30 mars 2015 et qu'elle sera précédée d'intercabinets. 
Cette réunion doit être primordiale. Il faut remettre sur la table l'accord qui avait été convenu 
voici quelques mois par rapport à ce cadastre dynamique et au fait de ne pas souhaiter arriver 
à ce lissage négatif. 
 
Je ne dis pas que cela ne relève que de votre responsabilité car vous avez mis en oeuvre ce 
que vous avez promis. En l'occurrence, vous n'êtes pas responsable mais je souhaite vraiment 
que, ce 30 mars, les ministres régionaux soient mis face à leurs responsabilités et à leur part 
du travail à accomplir. Je crois qu'avec votre caractère fort, vous en avez la capacité. Ce 
dossier pourra être un win-win si chacun effectue son travail. 
 
Madame la ministre, je vous laisse travailler jusqu'au 30 mars 2015 et je reviendrai après les 
vacances de Pâques pour essayer d'avoir des informations complémentaires. J'insiste sur 
l'importance de ce dossier. 
 
(naar de top) 

 
 
Maggie De Block, ministre:  
 
Pendant six semaines, du 11 octobre jusqu'à la fin novembre, j'ai pris le temps de concerter 
les étudiants, les doyens, etc. 
 
 
13.08 Caroline Cassart-Mailleux (MR):  
 
Je ne vous reproche rien, madame la ministre. 
 
13.09 Maggie De Block, ministre:  



 
J'ai fait ma proposition. Je n'ai jamais changé d'avis et je fais ce que j'ai promis de faire.  
 
U kunt al mijn verklaringen en interviews in Vlaanderen en in Wallonië op een rij zetten. Ik heb 
altijd hetzelfde gezegd. Ik heb een oplossing uitgedokterd. Wij zijn heel inventief geweest. Die 
oplossing zal er moeten komen. Een andere oplossing is niet mogelijk. 
 
 
La présidente:  
 
Les interpellations plus précises devront peut-être être adressées à la Communauté française 
plutôt qu'au fédéral. 
 
 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 

 

(naar de top) 

 


