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Toelatingsexamens arts en tandarts
of: hoe Franstaligen afspraak naleven
Wat onderstaand artikel te maken heeft
met onze zes faciliteitengemeenten en de
brede Vlaamse gordel rond Brussel leest u
aan het einde van dit meer dan zenuwslopend en typisch communautair verhaal.
Tienduizenden Vlaamse jongeren die in
de twintig afgelopen jaren aan toelatingsexamens voor arts en tandarts hebben
deelgenomen, hebben die examenkoorts
aan den lijve ondervonden.
Bij elk van de laatste zes staatshervormingen werden bepaalde bevoegdheden
van de nationale overheid overgedragen
naar de gemeenschappen of gewesten.
Als die dan hun verstand gebruiken, maken ze met hun collega’s aan de andere
zijde van de taalgrens afspraken over een
goede samenwerking over de wederzijdse
bevoegdheid. Soms lukt dat, soms helemaal niet. Denk maar aan de gewestelijke
bevoegdheid van Brussel en Vlaanderen
over de geluidsnormen rond de luchthaven van Zaventem of aan de regionalisering van de kinderbijslagen in Brussel, die
aldaar met lokale Vlaamse medewerking
aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en niet aan de respectieve gemeenschappen werd toevertrouwd.
Iets meer dan twintig jaar geleden hoopte
de federale minister van Volksgezondheid
met de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een correcte afspraak te kunnen
maken over het aantal artsen en tandartsen dat aan hun respectieve universiteiten mocht afstuderen. Contingentering
noem je dat. Dat was toen en is nu nog
noodzakelijk omdat een teveel aan artsen en tandartsen het aantal medische
tussenkomsten onvermijdelijk de hoogte
injaagt evenals de daarmee gepaarde kosten voor de federale sociale zekerheid. Die
laatste zal dit jaar alleen al met een tekort
van 3 miljard (3.000.000.000) kampen.
Om in 2024, op het einde van deze legislatuur, op te lopen tot 6 miljard. Door alle
inwoners van dit land en dus ook door u
mee te betalen in bijkomende staatsleningen, in allicht te verwachten hogere bijdragen of mindere terugbetalingen.
In 1997 kwamen de federale overheid, de
Vlaamse en de Franse Gemeenschap overeen jaarlijks een aantal RIZIV-nummers
vast te leggen voor de studenten die in de
respectieve taal- en studierichting zoveel
jaar later afstuderen. Nederlandstaligen
kregen, conform de bevolkingscijfers,
een quotum van 60 %. Voor Franstaligen
was dat 40 %. Die tot op heden federaal
toe te kennen RIZIV-nummers zijn een
absolute noodzaak voor artsen om hun
erelonen aan te rekenen, voor patiënten

om hiervoor (gedeeltelijke) terugbetaling
te krijgen.

Meteen en dus nu meer dan twintig jaar
geleden, besliste de Vlaamse Gemeenschap vergelijkende toelatingsexamens
voor arts en tandarts in te richten.
Die contingenteringsafspraken worden
door de Franse Gemeenschap evenwel al
twintig jaar geboycot. Pas in 2018 besliste
die tot het inrichten van niet eens vergelijkende toegangsexamens.
Wij plukken een aantal gegevens hierover uit Periodiek, het tijdschrift van het
Vlaams Artsenverbond, van de hand van
em. prof. dr. Albert Baert, van em. prof. dr.
Eric Ponette en wijlen dr. Robrecht Vermeulen. Sommige andere beschouwingen
ontlenen we dan weer aan een artikel hierover van nu oud-kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye in Doorbraak.be
De Vlaamse Gemeenschap richt dus jaarlijks vergelijkende toelatingsexamens arts
en tandarts in. Voor arts waren er in 2019
5.505 kandidaten, het aantal geslaagden
was 1.491 (27,1%), het aantal gunstig gerangschikten: 1.205 (21,9%).
Voor het toelatingsexamen tandarts:
1.111 deelnemers; het aantal geslaagden:
346 (31,1%), het aantal gunstig gerangschikten: 291 (26,2%). Over dit cijfer een
woordje ingewikkelde uitleg. 119 van hen
zijn uitsluitend voor de opleiding tandheelkunde gerangschikt en 172 van hen
zijn zowel voor tandheelkunde als voor
geneeskunde gunstig gerangschikt. Op
basis van keuzecijfers van vorig jaar schat
de examencommissie dat 19% van die 172
voor tandheelkundeopleiding zal kiezen.
Dat zijn er 33. Samen met de 119 geslaagden richting tandheelkunde, zijn er dat
dus 152. En dat cijfer ligt duidelijk in de
lijn van het decretaal voorziene quotum
van 147 afstuderende tandartsen evenals

dat van 1.205 gunstig gerangschikten beginners bij de geneeskunde voor 1.153 geplande Riziv-nummers op het einde van
hun studies. Uit voorgaande historische
gegevens blijkt dat ongeveer 88 % van de
Vlaamse geslaagden in de toelatingsproef
ook hun einddiploma behalen.
Merk op (nvdr) dat er dus 286 van de 1.491
geslaagden evenmin geneeskundestudies
mogen aanvatten als de 4.014 niet-geslaagde jongeren. Voor tandarts mogen
55 van de geslaagden maar niet gunstig
gerangschikten evenmin beginnen als de
765 niet-geslaagden.
En nu de Franse Gemeenschap. Die organiseerde pas vorig jaar, en dus 20 jaar
te laat - voor het eerst in 2018 en voor de
tweede keer in 2019 - een gemeenschappelijk en niet-vergelijkend toegangsexamen arts en tandarts.
Door meer dan twintig jaar te wachten
met de organisatie van toelatingsexamens
en door jaar na jaar een beroep te doen
op toekomstige federaal toe te kennen
RIZIV-nummers ontstond er in Bruxelles
en Wallonië een gigantisch overschot van
meer dan 3.000 artsen. In het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest nam dit vooral
de vorm aan van een supergroot aantal
Franstalige specialisten.
Voor het jaar 2018-2019 slaagden 684
kandidaten in de eerste sessie en 454 in de
tweede sessie, samen 1.138.
Dat cijfer staat helemaal niet in verhouding tot het aantal RIZIV-nummers dat
aan Franstalige afstuderenden over zoveel studiejaren zou mogen toegekend
worden, namelijk 505. Die grotendeels
overtollige (?) 633 beginners opleiden kost
handenvol geld, maar op het einde van
de rit zegt de Franse Gemeenschap doodleuk: ‘Wij zullen de geslaagden met de
toestemming van de federale minister van
Volksgezondheid een RIZIV-nummer van
de volgende jaren toekennen.’ En monsieur en madame docteur kunnen met hun
praktijk beginnen.
Voor 2019-2020 bedroeg het aantal deelnemers voor het gemeenschappelijk en
niet-vergelijkend toegangsexamen arts
en tandarts bij de eerste sessie 3.535, het
aantal geslaagden 547 (15,47%). Met een
inschatting van 66% geslaagden voor de
tweede sessie komen we op 361 bijkomende geslaagden, samen goed voor 908
beginners voor het lopend academiejaar.
Tegenover de 505 RIZIV-nummers aan de
horizon is dit eens te meer 400 studenten
teveel die bij het mogelijk behalen van een
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Dank
Wij ontvingen 100€ van Marnixring
Vlaamse Ardennen. Wij duimen er met
hen voor dat de nieuwe Vlaamse regering
beseffen mag dat de stad Ronse omwille
van de haar opgedrongen faciliteiten geen
fusie kan aangaan met de omliggende
Vlaamse gemeenten en aldus 13.125.000€
misloopt. Die miljoenen zijn door de vorige Vlaamse regering toegezegd aan gemeenten die vrijwillig samensmelten met
omliggende Vlaamse gemeenten.
Alleen via de Kamer van Volksvertegenwoordigers kunnen die faciliteiten met
bijzondere meerderheden worden afgeschaft. Reden te meer om buiten de
grondwettelijke lijntjes te gaan kleuren.
Wij ontvingen in dankbaarheid 150€ van de
Dosfelkring Herent en 250€ van het Vlaams
en Neutraal Ziekenfonds te Mechelen. Wie
op zoek is naar een ziekenfonds dat een
consequente Vlaamse lijn trekt in zijn bezorgdheid om de transfers in onze sociale
zekerheid, kan zijn licht best eens opsteken
bij het VNZ op 015 28 90 90.

vzw Flandria
Voor het zoveelste jaar op rij spant de vzw
Flandria uit het fiere Gent de kroon met
haar steunbijdrage van 2.500€ voor onze
werking. Blijkbaar werkt het engagement
van onze penningmeester meer dan vijftig jaar geleden, toen hij vanuit Wezem-

beek-Oppem om echtelijke redenen voor
een paar jaar naar Gent verhuisde en daar
als vrijwilliger de arrondissementele centen van de Volksunie onder zijn hoede
kreeg, nog altijd na in de vriendschap die
hij toen met de toenmalige bestuursleden sloot. ‘Haec olim meminisse iuvabit’, dichtte de Latijnse dichter Vergilius:
‘Eens zullen wij met genoegen hieraan
terugdenken.’

40.966
Wij bussen dit nummer bijkomend in zoveel brievenbussen zonder publiciteitswerende klever in onze zes gemeenten,
in Beersel en in Berchem, waar minister
Weyts en Vlaams parlementsvoorzitter
Homans wonen.
Wie De Zes vanaf nu als abonnee wil ontvangen, stort 5€ op rekening BE82 4366
2473 9168 van het Komitee der Randgemeenten. Vanaf 13€ is u steunabonnee.

Waakzaamheid en erfgoedwaarde
NEOproject:
geblazen

waakzaamheid

In tegenstelling tot
het
Eurostadionproject, dat dank zij
massale en gecoördineerde tegenkanting vanuit Vlaanderen
(o.m. van ons eigen blad De Zes) definitief
afgeschreven lijkt, ligt het megalomane
NEOdossier nog steeds op tafel. Hoewel
slechts enkele honderden meters van elkaar verwijderd, werd het Eurostadion
door de Brusselse Overheden volledig gepland op Vlaams grondgebied met name
op de Parking C-site in Strombeek-Bever
(Grimbergen), terwijl het NEOproject
zich op Brussels grondgebied uitstrekt.
Voor de aangrenzende gemeente Wemmel houdt het Neoproject nochtans dezelfde gevaren in als het Eurostadion wat
betreft de mobiliteits-en parkeerproblemen op Wemmels grondgebied.
Het NEOproject bestaat uit 2 delen. NEO
1 omvat een shoppingcentrum van 70.000
vierkante meter en enkele honderden
woningen terwijl NEO 2 een congrescentrum omvat. Dit alles zou moeten ingepland worden op de Heyzelvlakte in de
buurt van het Koning Boudewijnstadion.
Alvast het succesvolle zwembadcomplex
Oceade diende baan te ruimen voor de
NEOplannen en dit terwijl Brussel kreunt
onder het gebrek aan publieke zwembaden en het vorig stadsbestuur nog zelfs
luidop droomde van nieuwe openluchtzwembaden. Ondertussen is ook mini-Europa, dat tevens op de Heyzelvlakte
gevestigd is, niet gerust in een gunstige
afloop en er werd zelfs al uit voorzorg een
afbraakvergunning aangevraagd.
Het NEOproject werd zowat 15 jaar geleden bedacht en krijgt heel wat tegenkanting van de Vlaamse buurgemeenten.
Het gemeentebestuur van Grimbergen
bracht reeds een negatief advies uit en
ook Wemmel, Asse en Vilvoorde dienden
een bezwaarschrift in.
NEO 1 kreeg nog steeds geen stedenbouwkundige vergunning in afwachting
van de voorafgaande toestemming voor
een aanpassing aan het Gewestelijk Bestemmingsplan. Vlaanderen weigerde
eerder ook al een vergunning voor de
aanpassing van een verbindingsweg met
de Ring. Brussels minister-president Vervoort bereidt naar eigen zeggen beroep
voor tegen de geweigerde verbindingsweg. Ook Brussels burgemeester Close
blijft halsstarrig vasthouden aan ‘zijn’
project, maar moet toegeven dat een aangestelde consultant ernstige vragen heeft
over de invulling van NEO 2.
Wij hopen maar dat de Vlaamse overheden voet bij stuk houden en geen toegevingen doen ten voordele van de megalomane Brusselse plannen. Vlaanderen
botst al geruime tijd op een Brussels njet
voor de verbreding van de Ring en we
hoeden ons voor een koppeling van beide dossiers. Vlaamse waakzaamheid blijft
geboden bij dit dossier dat nogal wat
raakvlakken vertoont met het terecht gecontesteerde Eurostadionproject.

Er was zelfs sprake van het verkopen van
parochiale eigendommen. Teneinde de
Wemmelse jeugdverenigingen toekomstzekerheid te bieden
over het beheer van
hun lokalen, werd
een nieuwe vzw opgericht, de vzw Jeugdlokalen Wemmel.
De vzw herbergt tevens de parochiale
feestzalen SKC en Familia. Wemmels
OCMW-voorzitter Armand Hermans
wordt voorzitter van de nieuwe vzw. In de
raad van bestuur zullen afgevaardigden
van scouts en Chiro zetelen.

Wemmel

Huisvesting jeugdverenigingen
verzekerd
De Wemmelse jeugdverenigingen scouts
en Chiro betrekken van oudsher lokalen,
die ter beschikking gesteld worden door
de respectieve parochies Sint-Engelbertus
en Sint-Servaas. Door hervormingen in
het beheer van de parochies, die opgaan
in een groter geheel, leek het erop dat
de beslissingsorganen naar een bovengemeentelijke structuur zouden verhuizen.

Grafmonument Deschuyffeleer
beschermd
In ons vorig nummer belichtten we reeds
de figuur van Jef Deschuyffeleer als Wemmels senator. Als nauwe medewerker van
de latere kardinaal Jozef Cardijn, stichter
van Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ), zal
Jef Deschuyffeleer zich tot aan zijn dood
inzetten voor de uitbouw van deze sociale
beweging. Als voorzitter van de toenmalige Vlaamse vleugel van de Christelijke
Volkspartij in 1950, is hij een van de grote
politieke tenoren van zijn generatie. Zijn
vroegtijdig overlijden in 1959 op 45-jarige leeftijd ten gevolge van gezondheidsproblemen na een vliegtuigcrash toen hij
onderweg was naar een internationale
arbeidersconferentie in Canada in 1946,
maakte een abrupt einde aan een beloftevolle politieke loopbaan. Zijn naam leeft
vandaag nog voort in de Deschuyffeleerdreef, een sociale woonwijk in Wemmel.

Te kort en bewogen
Sociale woningen te kort
De nieuwe Vlaamse regering heeft de gemeente erop gewezen
dat er de laatste jaren
te weinig sociale woningen beschikbaar
zijn voor inwoners die de eindjes moeizaam aan elkaar knopen. Met de duurste
woningprijzen valt er wel meer bekendheid te rapen.

bestemd voor sociale doeleinden, aan het
OCMW te verkopen; allicht om gemeentelijke pottenkijkers daar zoveel mogelijk
buiten te houden. De
meerderheid
wees
het voorstel voor een
principe-akkoord tot
overdracht af.
In aanloop naar de opmaak van een
meerjarenplan (2020-2025), opgemaakt
in overleg met de administratie en met
het verdeeld) schepencollege, hadden de
schepenen van de minderheid zich in de
maand augustus al teruggetrokken uit
de voorafgaande besprekingen. Omdat
een punt uit die buiten de gemeenteraad
lopende besprekingen werd aangekaart,
verliet de francofiele oppositie plots de
gemeenteraad, allicht met de bedoeling
het lopend dossieronderzoek af te blokken. De zittenblijvers bleken evenwel nog
talrijk genoeg om geldig te stemmen.

Kraainem

Bewogen gemeenteraad
Op 22 oktober kwam de gemeenteraad
bijeen.
Ook al liep het begin van een leien dakje, toch zat het er al spoedig bovenop bij
het verzoek van het OCMW-bestuur (In
Kraainem rechtstreeks verkozen en met
een andere meerderheid dan die van de
gemeenteraad) onder voorzitterschap van
Françoise De Vleeschouwer, een lid van
de oppositie, om de hoeve Van Deuren,

Exit Van Eyken
85 % anderstalig
In een vraaggesprek
van Sjoenke, de Nederlandstalige
gemeenschapskrant
met de directeur van de Nederlandstalige
gemeentelijke basisschool, Erik Chabert,
lezen we dat 85 % van de leerlingen uit
een anderstalig gezin komt.
Bij zijn Franstalige collega-directrice, Virginie Delaunoy, lezen we dat zij Franstalig
is opgevoed maar altijd in het Nederlands
naar school is geweest. Zij laat weten dat
zij nu van het gemeentebestuur een budget heeft gekregen om met lesjes Nederlands te starten vanaf de derde kleuterklas. Misschien kan ze de leerkracht van
die derde kleuterklas de kleutertjes in het
Nederlands leren zingen: “Eén, twee, drie,
vier, hoedje van papier..’

dubbeling van spoorlijn 124 in het kader
van het Gewestelijk Expressnet (GEN).
Spoorwegbeheerder
Infrabel probeert al
jaren voor twee bijkomende sporen tevergeefs een vergunning te krijgen. De
Vlaamse overheid is nu begonnen met
het opmaken van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Daaraan koppelde de gemeenteraad in een motie een pak voorwaarden
o.m. inzake goede bereikbaarheid van de
perrons in de twee Linkebeekse stations.
En een 100 meter lange groene overdek-

Linkebeek

Eigenlijk…

Grafmonument
Zijn grafmonument, in de schaduw van
het onlangs beschermde grote Calvariekruis op de Wemmelse begraafplaats,
heeft zelf erfgoedwaarde. Vele vrienden
uit de beweging zamelden geld in voor
een gepast grafmonument. Hiervoor
werd een beroep gedaan op de tijdens
het interbellum gekende Oostendse kunstenaar Oscar De Clerck. Het grafteken
in brons-reliëf stelt een engel voor die
voortschrijdend de garve van de rijke
oogst torst en wenkt om hem te volgen.
Bij de inhuldiging van het grafmonument
in 1960 werd erop gewezen dat de engel
het zinnebeeld moest zijn van Jef, die ook
steeds vooruit ging. Onderaan de zerk
staat een bijpassende tekst van de apostel Paulus: ‘Weest werkers van het woord,
geen hoorders alleen.’
Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft
onlangs een grondige studie laten uitvoeren naar de historische en artistieke waarde van deze grafsteen. Aan de bevoegde
minister wordt voorgesteld om het grafmonument van deze achtenswaardige
Wemmelaar als monument te beschermen wegens zijn hoge erfgoedwaarde.

In commentaar op de beslissing van de
tweetalige vergadering van de Raad van
State om de niet-benoeming van de vier
aangewezen burgemeesters, onder wie
Yves Ghequière van Linkebeek, verklaarde toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans: ‘Eigenlijk (moet zijn: feitelijk, Liesbeth ) is
wat nu gebeurt, een spijtig gevolg van de
zesde staatshervorming…’ Vooreerst zou
minister Homans dat spijtig gevolg van de
zesde staatshervorming ‘eigenlijk’ (= zoals
het behoort) moeten gekend hebben toen
zij in februari 2019 voor Radio 1 verklaarde dat ‘de kans totaal onbestaande was
dat die vier door hun respectieve gemeenteraad aangewezen burgemeesters nog
tijdens deze legislatuur door de Raad van
State zouden benoemd worden.’ En wat
is nog tijdens deze legislatuur gebleken?
Feitelijk zijn ze wel benoemd en eigenlijk
had de minister dat moeten weten.

Twee spoorlijnen
De gemeente en een aantal particulieren
verhinderen door hun bezwaren de ver-

Bakery
De brood-en banketbakkerij Au Croquant is reeds decennialang in Wemmel
gevestigd, van vóór 1963, het jaar van de
invoering van de faciliteiten. De bakkerij
heeft ondertussen meer dan twintig verkoopspunten, die allemaal uitgebaat worden onder de merknaam Au Croquant.
Een aantal van deze verkooppunten is
gevestigd in Vlaams-Brabant (Wolvertem,
Strombeek-Bever, Sint-Pieters-Leeuw,…),
andere liggen in het Brusselse Gewest.

Spoorlijn 124
te sleuf ter hoogte van de Kleindalbrug.
De vier sporen zijn er nog lang niet.
InteGENdeel.

Christian Van Eyken
Oud-gemeenteraadslid,
oud-schepen,
oud-burgemeester van Linkebeek, oudVlaams parlementslid voor FDF-DéFI
en oud-gemeenteraadslid van Tervuren,
Christian Van Eyken, werd op 3 september
van dit jaar samen met zijn echtgenote en
ex van het slachtoffer schuldig bevonden
aan moord op de man van zijn secretaresse, nu zijn echtgenote. Beiden werden
veroordeeld tot 23 jaar cel. Hun advocaat
liet weten in beroep te willen gaan. Op
Wikipedia leest u er meer details over.
Enkele maanden geleden werden na faling van een lokale bakkerij in Dilbeek en
Halle twee nieuwe verkoopspunten overgenomen en heropend onder de naam
Bakery. Dit zou een voorlopige naam zijn,
want blijkbaar wordt er gezocht naar een
nieuwe benaming omdat de bedrijfsleiding gemerkt heeft dat de Franstalige benaming gevoelig ligt in de Vlaamse rand.
We zijn benieuwd of de reeds bestaande
vestigingen in Vlaams-Brabant ook van
naam zullen veranderen.

Geen vlag en geen naleving
Regenboogvlag: neen
Voor het vijfde jaar op rij, zo lezen we
in Kaaskrabber, de
Nederlandstalige gemeenschapskrant,
heeft het gemeentebestuur de regenboogvlag niet uitgehangen. De meerderheid van het gemeentebestuur stelt zich neutraal op en hangt
slechts de officiële vlaggen aan het gemeentehuis, dat ondertussen in de steigers staat voor dringende restauratie.

wezen minister en thans voorzitter van
het Vlaams Parlement beloofd er alleszins nauwgezet op te blijven toezien dat
de taalwetgeving in
de zes faciliteitengemeenten correct
wordt nageleefd. Dat
was in Drogenbos al zeker niet het geval
met de taal op de vele borden die wegomleggingen aldaar eerst in het Frans aankondigden.

Drogenbos

Slopen of niet?
Oud Drogenbos is een volkscafé, dat onder de sloophamer dreigt vermorzeld te
worden. Burgerlijst go1629 wil daar een
stokje voor steken. Een complex van vijftig appartementen loert om de hoek.

Willen wij wel Wilmès weg?
Het Kinderuur
Na een vruchteloze poging van toneelliefhebbende Rodenaren in een al zeven
jaar voorbije legislatuurperiode om een
straat naar oud-schepen, kindertoneelschrijver en stichter van
het kindertheatergezelschap Wim Savenberg te noemen – te autochtoon en te
Vlaams allicht – was het schepencollege
van de vorige legislatuur dan toch bereid
om de toneelvereniging Het Kinderuur
toestemming te verlenen een standbeeld
op te richten voor de twee stichters van
de toneelvereniging Het Kinderuur. Wijlen Willem Savenberg en Dolf Loeckx
staken in 1947 de koppen bij elkaar en
sedertdien hebben zowat alle Vlaamse

Sint-Genesius-Rode

Correcte naleving taalwet?
Nu de tweetalige Algemene Vergadering
van de Raad van State Vlaams minister
Liesbeth Homans in haar hemd gezet
heeft met haar niet-benoeming van aangewezen burgemeester Alexis Calmeyn
en zijn drie kornuiten, heeft de nu ge-

Taalwetgeving niet nageleefd

Zo begon de verfransing
Stokkel
In Lijsterbes, de Vlaamse gemeenschapskrant voor Kraainem,
kregen we van de
hand van Luc Maes
een meer dan interessant artikel over de
geplande toename van de verstedelijking
vanaf 1932 vanuit Stokkel, nu een gehucht
van het in het Brussels Hoofdstedelijke
Gewest gelegen Sint-Pieters-Woluwe.
In 1882 had de firma Electrobel een spoorlijn van Brussel naar Tervuren aangelegd
om aldaar een gepland ‘Congolees’ deel
van een wereldtentoonstelling te kunnen
bezoeken. Die zou er in 1897 na twee jaar
uitstel uiteindelijk komen. In 1932 werkten Brusselse verkavelaars met de hulp
van het toenmalig gemeentebestuur van
Wezembeek-Oppem onder leiding van
Xavier de Grunne hun expansieplannen
uit. Die burgemeester had er mede voor
gezorgd dat de gemeente 60 ha landbouwgrond ‘bij koninklijk besluit’ tegen dumpingprijzen had onteigend. Die werden
dan doorverkocht aan de S.A. Immobilia
de Stockel, mede opgericht door diezelfde
Xavier de Grunne. Onder de promotietitel
Stockel-Extension werden dan ‘Terrains à
bâtir’ aangeboden aan de Franstalige kapitaalkrachtigen uit de stad en elders ‘ à
¼ d’heure de Bruxelles Quartier-Léopold
et à 5 minutes du Parc de Tervueren’ met
‘Eau, gaz, électricité, télégraphe, téléphone.’ Later werd die hele Wezembeekse site
van ons Vlaams boerendorp welluidend
omgedoopt tot Bel-Air.
Hiermee hebben we u met de info van de
‘Lijsterbes’ in een notendop het begin van
de francofiele invasie van onze Vlaamse
gemeente aangekaart. In onze gemeenschapskranten wordt die erg vriendelijk
als ‘Brussel-uitbreiding’ of ‘verstedelijking van den buiten’ voorgesteld.

wijs is het Nederlands niet de thuistaal.
Wellicht speelt de onderwijsmethode die
in Wezembeek-Oppem wordt toegepast
een selectieve rol en
biedt de nabijheid
van Tervuren en deelgemeente Sterrebeek
van fusiegemeente Zaventem de mogelijkheid om meer Nederlandssprekende
leerlingen aan te trekken. Bovendien hebben de Franstalige scholen in Kraainem
en Wezembeek-Oppem met 424 en 857
leerlingen in 2018-2019 ook meer leerlingen dan de Nederlandstalige met respectievelijk 401 en 701 leerlingen.

Wezembeek-Oppem

Version néerlandaise au verso
De winter-editie van het gemeentelijk infoblad is een mooi voorbeeld van blindelings vertalen.
Wat taalgebruik betreft is het heel duidelijk voor de faciliteitengemeenten: Voorrang voor het Nederlands. Maar blijkbaar
is het voldoende om op de nederlandstalige zijde van een drukwerk te zetten “Version française au verso” om zo het Nederlands voorang te geven. De gemeente
Wezembeek-Oppem gaat nu nog een
stapje verder: op de franstalige kant staat
de tekst “Version néerlandaise au verso”!
Verder kan je ook nog bedenkingen hebben met de letter grootte van deze tekst.
Nergens anders in de uitgave wordt zo’n
klein letter grootte gebruikt als voor deze
tekst, die dan net toevallig bovenop een
witte lijn van een foto valt.

Leuk Kinderuur
Rodenaren hun jonge hartje kunnen ophalen bij de Sinterklaasvoorstellingen van
dit haast drie kwart eeuwen oude of zeg
maar jonge toneelgezelschap. Langs het
Regenboogpad, pal in het centrum, vindt
u het jeugdig en speels monument. De
Standaard bracht van de hand van hun
medewerker Jelle Schepers een uitgebreide reportage over de onthulling op zijn
regionale Vlaams-Brabantse bladzijde.

Sociale woningen: te weinig
Sint-Genesius-Rode wordt door de nieuwe Vlaamse regering met de vinger gewezen omdat er te weinig sociale woningen
ter beschikking staan voor minder bemiddelde inwoners. De gemeente moet
dus een serieuze inspanning leveren om
dat tekort op de woningmarkt weg te
werken. Kraainem is blijkbaar in hetzelfde bedje ziek.

Stoelendans
Nu de aangewezen burgemeester Pierre
Rolin door de uitspraak van de tweetalige
Algemene Vergadering van de Raad van
State toch benoemd is geraakt, komt de
plaats van vijfde schepen weer vrij. Een
bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2018 rechtstreeks verkozen schepen was
Sophie Wilmès. Die was evenwel federaal
minister van Begroting in de regering Michel vanaf september 2015 in opvolging
van Hervé Jamar, die provinciegouver-

13.906,54 euro
Tussendoor, zo lezen we in Buurten, de
lokale Vlaamse gemeenschapskrant, kregen we op de gemeenteraad te horen dat
het gemeentebestuur 13.906,54€ heeft betaald voor de juridische procedures rond
de al dan niet benoeming van de vier aangewezen burgemeesters van Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Linkebeek en Wezembeek-Oppem. En allicht hebben ze in
de drie andere gemeenten eveneens een
pak met duizenden euro’s meebetaald in
de gezamenlijke kosten voor de bevriende
francofiele advocaat. Dat allemaal op kosten van alle inwoners van de respectieve
gemeenten. Wij kunnen ons niet indenken dat alle inwoners van deze vier gemeenten hiervoor maar al te graag in hun
zakken hebben laten zitten.


Ik wil graag
 gratis de eerstvolgende twee nummers van De Zes
 een steunbijdrage storten op rekening BE82 4366 2473 9168
		 van het Komitee der Randgemeenten
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Eigenaardig procent
In ‘Uitgekamd’ de Vlaamse gemeenschapskrant alhier, lezen we dat bij net
geen 30% van de kinderen in het lager
onderwijs de voertaal thuis niet het Nederlands is. In Kraainem is dat 29,1%.
Vergeleken bijvoorbeeld bij de thuistaal
van de kinderen die in Linkebeek Nederlandstalig onderwijs volgen, is er daar
een hemelsbreed verschil. Bij 85 % van de
kinderen in het Nederlandstalig onder-

neur van Luik werd. Tussendoor bleef
ze nog gemeenteraadslid in Sint-Genesius-Rode, waar ze voordien ook al schepen
was. En bij voorkeur
de ‘Vlaamse’ schepen,
Geertrui
Windels,
echgenote van Herman Van Rompuy,
die ooit dezelfde toekomstige functie van
Charles Michel bekleedde, ambeteerde.
En voorzitter was van de MR in de hele
Vlaamse gordel, die in haar ogen en in
haar communicatie ‘Péripherie Bruxelloise’ heet. ‘Sjarel’ Michel zocht het inmiddels Europees hogerop, maar bleef
in afwachting van het aantreden van de
nieuwe federale regering nog eventjes als
spookkapitein aan het Belgisch zwalpend
roer. Wilmès werd als opvolgend nieuwe
premier naar voren geschoven. Zo gezegd,
zo gedaan. Op 26 oktober mocht ze bij
Koning Filip komen zeggen dat ze die eed
al een paar jaar geleden bij haar intrede in
de aangepaste regering van Charles al had
afgelegd. Met de sympathieke verwelkoming en appreciatie van minister Geens.
Nu ja, met ‘jobs, jobs, jobs’ is de regering
van Charles Michel boven de doopvont
gehouden.
De kersverse schepen heet nu Nicolas
Kuczynski. Hij was de lijsttrekker voor de
UF-lijst bij de jongste verkiezingen op 26
mei voor het Vlaams Parlement, maar de
Franstaligen haalden daar de kiesdrempel
niet. Voor de gemeenteraadsverkiezingen
was het wel bingo en dus mocht hij nu
een trapje hoger klimmen en de eed afleggen voor het vijfde schepenambt. Als
hij stelt dat hij vooral de dienst Bevolking
wil moderniseren, dan mogen we veronderstellen dat die dienst al die jaren onder
‘francofiel’ bewind nooit gemoderniseerd
is. Mogen wij hem misschien de raad geven de vierjarige taalkeuze, die de rechters
van de tweetalige Algemene Vergadering
van de Raad van State ons als een nieuwe
taalwet hebben opgedrongen, meteen op
te doeken?
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Ieder zijn zes
Franstalig basisonderwijs in de
Vlaamse faciliteitengemeenten
Op 29 juli jongstleden, dus vóór het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering
stelde kersvers Vlaams parlementlid Jan
Laeremans een reeks parlementaire vragen over het Franstalige onderwijs in
de Vlaamse faciliteitengemeenten aan
de toen nog bevoegde Vlaamse minister
van Onderwijs, Hilde Crevits. Tien en
meer jaar voordien had zijn voorganger
in dezelfde partij, Luc Van Nieuwenhuysen, hem dat al vele jaren voorgedaan.
Wij proberen het interessant en leerrijk
antwoord van de minister in het hiernavolgend artikel samen te vatten. Wie het
document met vraagstelling en uitvoerig
antwoord wil aanvragen, kan het doen bij
onze redactie (redactie@dezes.org) met
vermelding: graag dossier faciliteitenonderwijs.
Bij de taalwetgeving inzake onderwijs in
onze gemeenten met faciliteiten werden
de toelagen en de omkadering voor het
Franstalig onderwijs in het Nederlandse
taalgebied geregeld door het protocol van
24 mei 1973 onder de bevoegdheid van de
twee ministers van Nationale Opvoeding,
de heren Michel Toussaint (F) en Willy
Calewaert (N) betreffende het beheer der
Franstalige scholen in het Nederlandse taalgebied. In dat protocol wordt een
onderscheid gemaakt tussen Franstalige scholen en Franstalige afdelingen van
Nederlandstalige scholen. Die Franstalige afdeling bevindt zich in Ronse. Alleen
daar is er een onderscheid met de soorten
omkadering en toelagen.
Hieronder geven wij de loonkost per
gemeente voor het Franstalig faciliteitenonderwijs in onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel voor de
schooljaren 2016-2017 en 2017-2018. Op
het moment van de vraagstelling en dat
van het antwoord van de minister was de
loonkost voor het schooljaar 2018-2019
nog niet bekend. Voor Ronse kan er geen
aparte kostprijs worden berekend.
In elk van onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel is er een gemeentelijke basisschool, in Sint-Genesius-Rode
en Wezembeek-Oppem is er ook nog een
vrije basisschool. Te samen dus acht instellingen.
Gemeente
Drogenbos
Kraainem
Linkebeek
Sint-Genesius-Rode
Wemmel
Wezembeek-Oppem
Totaal

Loonkost
2016-2017
899.794
1.489.460
724.473
2.412.074
2.276.682
2.795.625
10.598.110

Loonkost
2017-2018
927.396
1.653.402
868.023
2.495.378
2.453.013
2.947.814
11.345.027

In de overige Vlaamse faciliteitengemeenten Bever, Mesen, Spiere-Helkijn en
Voeren is er geen Franstalig onderwijs dat

door de Vlaamse overheid wordt betoelaagd. In Herstappe is er geen school.
Bijkomende uitgaven voor dezelfde zes
gemeenten zijn ondergebracht in drie rubrieken: werkingsmiddelen, nascholing
en ICT-coördinatie. Wij geven hier alleen
het globaal resultaat van de drie rubrieken in één totale jaarsom voor de zes gemeenten samen.
2016-2017
1.774.413€

2017-2018
1.924.243€

2018-2019
1.946.705€

Samengeteld met de loonkost van onze
zes faciliteitengemeenten geeft dit als resultaat voor
2016-2017
12.372.523€

2017-2018
13.269.270€

Tenslotte werd door AGION de jongste
twee schooljaren 102.025,00€ betaald aan
infrastructuursubsidies, toegekend aan
Franstalige scholen.
De relatieve stijging tussen schooljaar
2016-2017 en schooljaar 2017-2018 heeft
te maken met extra werkingsmiddelen
voor kleuters.
De Vlaamse administratie vraag op regelmatige tijdstippen de verslagen op van
de inspectie van de Franse gemeenschap.
Deze worden aan de Onderwijsinspectie
bezorgd, die ze, zoals alle andere doorlichtingsverslagen, beschikbaar stelt op
de site ‘Onderwijsaanbod in Vlaanderen’
of te vinden op ‘www.doorlichtingsverslagen.be’. Voor de acht Franstalige onderwijsinstellingen zijn die gepubliceerd
voor Drogenbos: website 4838; voor
Sint-Genesius-Rode website 4861 en
4895; voor Wemmel website 5512; voor
Kraainem website 5918; voor Wezembeek-Oppem website 5942 en 5967; voor
Linkebeek website 48751.
Het meest recente verslag dateert voor
Drogenbos uit maart 2015. Wij lezen er
met verbazing: ‘De meeste leerlingen zijn
Franstalig.’ En wij die dachten dat in dat
Franstalig onderwijs alle leerlingen Franstalig moesten zijn. De andere horen thuis
in het Nederlandstalig onderwijs. Het
Frans moet immers de gebruikelijke taal
of de moedertaal van het kind zijn. En verder: ‘De leerlingen moeten in de gemeente woonachtig zijn of afkomstig zijn van
een faciliteitengemeente in het Brusselse
gewest.’ Het is niet omdat er staat ‘moeten’ dat ze er effectief woonachtig zijn
of afkomstig zijn van een faciliteitengemeente. En faciliteitengemeenten zijn er
bij ons weten niet in het Brusselse gewest.
En tenslotte een leuke tekst over taalarmoede: ’Verschillende gezinnen leven in
een zekere economische armoeden.’
Wij staan inderdaad verslagen over dit
soort verslag. Inmiddels is er van een serieuze taalinspectie o.m. omwille van pensionering, nu eens van de Nederlandstalige, dan weer van de Franstalige, geen
sprake meer.
Kortom: Parlementsleden uit het Vlaams
gewest, er is werk aan de winkel. Vlaande-
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ren betaalt onafgebroken voor zijn eigen
verfransing. Nu al jaarlijks meer dan 13
miljoen. En de Franse Gemeenschap vertikt het ook maar één euro op te hoesten
voor de Vlaamse school in Komen.
En nu even terug in de tijd: In het Vlaamse
regeerakkoord van 2004 (van Yves Leterme) staat geschreven:’ We verbinden ons
ertoe om tegen 1 januari 2006 een oplossing te vinden voor de problematiek van
de pedagogische- en taalinspectie in het
Franstalig faciliteitenonderwijs. Daarenboven moet de Franse gemeenschap
voldoen aan haar wettelijke verplichting
tot financiering van de Vlaamse school in
Komen. Anders zal de Vlaamse Gemeenschap eenzijdig maatregelen nemen.‘ En
wat is hiervan in huis gekomen? Geen
barst, minister Weyts.
En als je nu zou denken dat de meeste gemeentebesturen van onze faciliteitengemeenten dankbaar zijn voor die jaarlijkse
13 miljoen, dan geven wij u op een blaadje dat zij maar al te graag tweetaligheid

of Franstaligheid in hun vaandel voeren,
dat zij niet zullen stoppen met het promoten van eeuwigdurende vierjaarlijkse
taalkeuzelijsten voor het Frans en dat een
pak francofonen voor francofiele lijsten
zullen blijven stemmen, zoals ze dat bij de
jongste verkiezingen voor het Vlaams Parlement voor de Union francophone-lijst
hebben gedaan: in Drogenbos 38,1%, in
Kraainem 46,3%, in Linkebeek 46,2%, In
Sint-Genesius-Rode 42,1%, in Wemmel
19,3% en in Wezembeek-Oppem 42,9%.

Voor speurders
Bezoek eens de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
(OVV), waarbij ons Komitee der Randgemeenten aangesloten is. U kan het via
www.ovv.vlaanderen Hier verschijnen
teksten en nieuwsberichten uit de brede
Vlaamse Beweging en hebt u de mogelijkheid om Vlaams geïnspireerde activiteiten van uw vereniging aan te kondigen. U
kan het OVV ook volgen op Facebook.
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diploma ofwel een RIZIV-nummer geweigerd krijgen of voor de zoveelste keer dat
toch maar van een toegeeflijk federaal
minister zonder haar op zijn/haar tanden
zullen toegereikt krijgen als voorafname
op zoveel jaren verder.
Samengeteld zijn er dus in één jaar 5.120
Nederlandstalige examenafleggers, die
dit academiejaar noch geneeskunde
noch tandheelkunde aan de Vlaamse
universiteiten mochten aanvangen. Hoeveel zijn er het er dan die in die twintig
voorbije jaren voor gesloten universitaire toegangsdeuren voor arts of tandarts
hebben gestaan? Stel die tienduizenden
Nederlandstalige jongeren die zelfs niet
aan de studie van arts of tandarts mochten beginnen tegenover die enkele duizenden Franstaligen die de jongste twee
jaar de universitaire drempel voor arts
of tandarts niet mochten overschrijden.
De Belgen zijn gelijk voor de wet, zegt
de Grondwet (art. 10), maar Franstaligen
toch stukken meer.
Globaal gezien is er na die twintig jaar,
zo lezen we in een Doorbraakartikel van
Veerle Wouters en Hendrik Vuye, een
overschot van meer dan 3000 artsen aan
Franstalige kant opgebouwd. Dat cijfer
komt dan op het federaal kabinet van de
minister van Volksgezondheid, Maggie
De Block, en na allerlei herberekeningen
moeten de Franstaligen er maar 1.531 afbouwen. De peer simpelweg in tweeën
doen volgens de berekeningsmethode van
een vroegere minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx. En bovendien
hebben ze de tijd om dat rustig te doen
vanaf 2024 tot in 2038. Tot er een volgende onderhandelingsronde komt…
Dit cijfer van 3000 artsen in overtal is in
de loop van vorige jaren al bevestigd in
het tweede PlanKadrapport van de Planningcommissie over 2016 met betrekking
tot het aantal artsen per 10.000 inwoners
in de Vlaamse en Franse Gemeenschap,
zo lezen we in een bericht van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid.
Huisartsen
Specialisten
Totaal

Vl. Gem. Fr. Gem. verschil
10,4
11,7
+13%
14,9
21,3
+43%
25,7
33,3
30%

Dit betekent dat er in 2016 in de Franse
Gemeenschap in totaal 30 % meer artsen
waren dan in de Vlaamse. Deze berekeningen zijn gemaakt op basis van de taal
van het uitgereikt diploma.
De vrije instroom’, zo lezen we in ‘Periodiek’ van het Vlaams Artsenverbond, ‘van
buitenlandse artsen uit de andere EU-landen en de onverantwoorde houding van

de Franse Gemeenschap dreigen de resultaten van de Vlaamse correctheid te
niet te doen. Vooral in de ziekenhuizen
van Brussel en van de zeer brede rand in
Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen worden nu reeds de vacatures meer en meer
ingevuld door artsen, opgeleid in Bruxelles, Wallonië of de andere EU-landen.
In het Vlaams regeerakkoord stellen minister-president Jambon en zijn collega’s
dat zij nu een Vlaamse Planningscommissie boven de doopvont houden om de
eigen noden vast te stellen. Vlaanderen is
echter niet bevoegd om de RIZIV-nummers toe te kennen. Zal de Vlaamse regering via haar meerderheidspartijen in het
federale parlement een wetsvoorstel kunnen indienen om de federale wetgeving
bij gewone meerderheid aan te passen?
En zullen de Franstalige partijen, die tot
nog toe met de minister voor Onderwijs
in de vorige Franse Gemeenschapsregeringen altijd dwars hebben gelegen, daar
geen stok voor steken?
Alleen als de budgetten en de bevoegdheid
voor Sociale Zekerheid naar de Gemeenschappen worden overgeheveld, kan elke
Gemeenschap in het besef van de eigen
mogelijkheden en verantwoordelijkheden o.m. haar toekomstige geneesheren
en tandartsen opleiden en op het einde
van de (studie)rit van een verantwoord
RIZIV-nummer voorzien.
Besluit: Geef iedere gemeenschap een eigen gezondheidszorg. Dan kan iedere gemeenschap eigen klemtonen leggen, een
efficiënter beleid voeren en verantwoordelijk worden voor een spaarzaam beleid.
Parallel met dit hallucinant verhaal moeten wij vaststellen dat in het tweetalige Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de
taalwetgeving door haast geen enkele
gemeente wordt nageleefd met jaarlijks
honderden onwettige benoemingen tegen de taalwetgeving in.
Waarom zou Vlaanderen de misbruikte
taalwetgeving nog moeten naleven in zijn
faciliteitengemeenten, te beginnen met
de stad Ronse? En in onze zes Vlaamse
gemeenten rond Brussel? Als Brussel sedert de afkondiging van de taalwetgeving
aldaar jaar na jaar buiten de lijntjes mag
kleuren, waarom durft Vlaanderen dat
niet? Als de Franse Gemeenschap niet
eens voor het ene Nederlandstalig schooltje in Komen met centen over de brug wil
komen, waarom moet Vlaanderen jaarlijks meer dan dertien miljoen euro voor
de acht Franstalige basisscholen in onze
zes Vlaamse gemeenten rond Brussel blijven ophoesten?

