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mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "de problematiek van de RIZIV-nummers" (nr. P0131)
o

antwoord van de minister

o

repliek

mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "de problematiek van de RIZIV-nummers" (nr. P0132)

Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, het probleem is bekend: vijftien jaar geleden
besloot de federale regering om het aantal artsen in te perken. Dat was ook nodig. Er waren
veel artsen met te weinig werk, met overconsumptie tot gevolg.
De Vlaamse regering handelde zeer snel en voerde een toegangsexamen in. In Wallonië
gebeurde er niets. Meer nog, de studenten die daar de studie aanvatten, kregen te horen dat
het allemaal niet zo’n vaart zou lopen. Op het einde van de rit zou het wel in orde komen, een
beetje onder het mom: als men de situatie maar genoeg uit de hand liet lopen, zou het achteraf
wel weer worden opgelost.
Mevrouw Onkelinx heeft als minister van Volksgezondheid meermaals geprobeerd om de
contingentering af te schaffen. Bevoegd minister Jean-Claude Marcourt kan tot op vandaag
het woord “toegangsexamen” niet over de lippen krijgen, terwijl zelfs de Waalse universiteiten
meer bereidheid tonen.
Mevrouw de minister, de gevolgen zijn vandaag wat ze zijn. Er dreigt een vierhonderdtal
studenten af te studeren zonder zicht op een toekomst.
De afgelopen maanden hebben wij gehoord dat de bal in uw kamp ligt, mevrouw de minister.
Er wordt hier een generaal pardon gevraagd door de PS en het cdH.
Afgelopen weekend hebt u een aanzet tot een structurele oplossing gegeven. Ik las in die
aanzet enkele heel belangrijke zinnen. U zegt bijvoorbeeld dat u op het federaal niveau wel
wil dweilen, maar dat eerst de kraan bij de deelstaten moet worden dichtgedraaid. Daarin lees
ik dat Marcourt eerst een toegangsexamen zal moeten invoeren.
Vervolgens kan er op basis van een nieuw kadaster sprake zijn van een soort van
schuldaflossing van het overtal, dat vandaag aan Franstalige zijde is gecreëerd. Er kan een
aftrek zijn van het quotum dat in de toekomst kan worden gegeven.
Dat is een duidelijk standpunt, mevrouw de minister, waarin wij ons kunnen vinden. Ik denk
alleen dat men u niet echt heeft begrepen.

In de Franstalige pers lees ik immers dat Marcourt denkt dat het kadaster op zich de situatie
nog steeds vanzelf zal oplossen. Meer nog, hij vraagt in eerste instantie van u een garantie op
een kadaster, een garantie op een kadaster dat hem het beste uitkomt.
Mevrouw de minister, welke garantie hebt u ingebouwd in uw voorstel aan Marcourt? Welke
garantie hebt u dat Marcourt in 2015 daadwerkelijk een toegangsexamen zal inrichten? Hoe
kunt u de schuldaflossing garanderen, ook na deze legislatuur?
(terug naar de top)
Catherine Fonck (cdH): We moeten af van de absurde situatie waarin studenten die geslaagd
zijn voor hun geneeskunde- of tandheelkundestudies hun beroep niet kunnen uitoefenen,
terwijl niet-Belgische Europeanen, los van enige quotaregeling, een RIZIVnummer krijgen.
Het zou volstaan die absurde filter van het einde naar het begin van de studies te verplaatsen,
weliswaar rekening houdend met de regionale omstandigheden. In bepaalde streken doet zich
immers een tekort aan huisartsen en bepaalde specialisten voor.
U had al een ontmoeting met uw collega's, maar de studenten hebben nog steeds geen
officiële informatie over hun situatie in de nabije toekomst, terwijl ze volgende maandag al
bepaalde keuzes moeten maken. Graag een stand van zaken.
Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik heb inderdaad veel personen
gezien en ondertussen ook een uitgebreide consultatie- en overlegronde gehouden. In de
commissie heb ik daarover bij de bespreking veel uitleg gegeven. Uiteindelijk is daaruit een
stappenplan naar een oplossing gegroeid. Daarover heb ik vrijdag jongstleden met mijn
collega’s Marcourt en Crevits, de respectieve ministers van Onderwijs, een onderhoud gehad.
Ik heb ook een voorstel op tafel gelegd.
Bij het uitwerken daarvan werd uitdrukkelijk rekening gehouden met de diverse gevoeligheden
in het dossier in het Noorden en in het Zuiden. Daarbij heb ik natuurlijk ook oog gehad voor de
menselijke aspecten, de verwachtingen van de studenten en van hun ouders, die
geconfronteerd worden met een situatie waarvoor noch zij, noch ik verantwoordelijk zijn.
Ik wil een duurzame, structurele en omvattende oplossing aanreiken voor de impasse waarin
de overtallige Franstalige studenten zich bevinden, die in 2015 zullen afstuderen en mogelijk
geen contingenteringsattest zullen krijgen. De decanen reiken maar een beperkt aantal van
deze attesten uit.
De in- en uitstroom van geneeskundestudenten is systematisch te groot ten opzichte van de
quota.
Aangezien het dynamisch kadaster nog niet helemaal gecompleteerd is, moeten we blijven
debatteren over de nood aan medische werkkrachten, eventuele knelpuntspecialisaties, de
penurie in sommige beroepen en de nood tot herziening van de huidige quota.
Er blijft na alle contacten maar één voorstel over. De krachtlijnen zijn dan ook duidelijk.
Ik verwacht van de deelstaten dat zij de eerste stap doen door de onmiddellijke invoering van
een doeltreffend systeem dat vanaf het academiejaar 2015-2016 absoluut garandeert dat niet
meer studenten de opleiding aanvatten dan er mogen afstuderen. Op die manier wordt de
hoge instroom van studenten structureel ingeperkt. De deelstaten geven invulling aan zo’n
systeem, maar er moet een aantoonbare effectiviteit zijn. Aangezien de regelgeving op het
toekennen en opnemen van de quota de voorbije jaren niet gewijzigd is, leveren de decanen,

in samenspraak met de Gemeenschappen, ook in 2014 de contingenteringsattesten af aan de
promovendi. Dat is dus een oplossing voor de studenten.
Er wordt een aangepaste lissageregeling uitgewerkt voor de volgende jaren, waardoor de
overschrijding van de globale quota definitief kan worden weggewerkt en waardoor het teveel
aan studenten dat in de voorbije jaren aan onze Waalse universiteiten is afgestudeerd,
gecompenseerd kan worden.
Ik heb geen probleem met de vraag van minister Marcourt om de administraties absoluut
prioriteit te laten geven aan het vervolledigen van het dynamisch kadaster. Die opdracht is al
gegeven, zodat de planningscommissie vanaf medio 2015 vooruitgang kan boeken en de
quota voor de volgende jaren, vanaf het jaar 2022, kan vaststellen. Aan de
planningscommissie zal ook worden gevraagd rekening te houden met sommige variabelen,
zoals de vervrouwelijking van het medische beroep, regionale factoren, de vergrijzing en,
inderdaad, mevrouw Fonck, het aantal buitenlandse artsen dat zich in België vestigt.
In afwachting van de nieuwe quota, op basis van het robuuste karakter, zal hetzelfde quotum
worden aangehouden zoals nu bepaald voor de jaren 2019 en 2020. Het is dus belangrijk –
de Gemeenschappen hebben nu de sleutel in handen – dat het aantal toegestane instromende
studenten voor de jaren 2021 tot 2028 elk jaar en voor elke Gemeenschap verminderd moet
worden met een gedeelte van het totale overtal aan studenten dat tot en met het jaar 2020
promoveert. Dat brengt de zogenaamde negatieve lissage tot stand.
Ik rond af, mijnheer de voorzitter, ook al is het onderwerp belangrijk.
Het is heel belangrijk dat die elementen niet van elkaar kunnen worden losgekoppeld. Dat is
de enige werkbare piste. Er is dus nood aan engagementen van achtereenvolgens de
deelstaten en de decanen van de Franstalige faculteiten, en het federale niveau.
Ik heb mijn voorstel op tafel gelegd. Minister Marcourt is vorige week vrijdag beginnen na te
denken. Ik wacht op zijn antwoord. Ik weet ook dat het dringend is. U mag dat met mijn groeten
aan hem zeggen.
Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, ik wil u in de eerste plaats bedanken voor het
duidelijk antwoord. Het dossier heeft in het verleden al bewezen dat wij niet naïef mogen zijn.
Ik meen dat u cht een stok achter de deur nodig hebt. Als er in september geen
toegangsexamen is ingevoerd, moet het ook gedaan zijn met het gebruiken van toekomstige
RIZIV-nummers. Op dat moment moet het gedaan zijn!
Het politiek spel dat in het dossier is gespeeld, is een slag in het gezicht van de Franstalige
studenten, van de Vlaamse studenten die niet aan hun studies zijn kunnen beginnen omdat zij
niet geslaagd waren voor het toegangsexamen, en van alle burgers, die een betaalbare
gezondheidszorg verdienen. Het moet hier ophouden!
(terug naar de top)
Catherine Fonck (cdH): Dit probleem betreft niet alleen Franstalige artsen en tandartsen:
verscheidene tandartsen en artsen met een Nederlandstalig diploma vallen ook buiten de
quota. Waar het nu om draait, zijn de jongeren die over enkele maanden afstuderen en die
maandag een beslissing moeten nemen waar hun toekomst van afhangt. Het is me echter nog
altijd niet duidelijk of er een akkoord is tussen de betrokken ministers en beleidsniveaus. De
politieke verantwoordelijken moeten de knoop doorhakken en een officieel antwoord bezorgen
aan de studenten en de universiteiten.

Het incident is gesloten.

