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EEN OPLOSSING VOOR HET HOGE AANTAL NEDERLANDSE STUDENTEN IN VLAANDEREN
Er zijn inderdaad veel Nederlandse studenten in Vlaanderen, en ze kosten de belastingbetaler handenvol geld, schrijft WOUTER
VAN ACKER. Maar als Vlaanderen erin slaagt ze hier te houden na hun studies, betalen ze dat geld gewoon terug via belastingen.

Houd die Hollanders hier!
WOUTER VAN ACKER
Wie? Nederlander, docto
reert aan de KU Leuven.
Wat? De Nederlandse brain
drain is voor Vlaanderen een
unieke gelegenheid, neem ze
dan ook te baat. Informeer
die ambitieuze, hoogopgelei
de jongeren duidelijk over wat ze moeten doen
om hier te blijven werken.

Maar dat kan eenvoudigweg niet. Een bur
ger van de Europese Unie toegang ontzeg
gen tot diensten (waaronder onderwijs) of
producten binnen de Europese Economi
sche Ruimte is verboden. Wallonië en Oos
tenrijk zijn er al eens voor op de vingers
getikt.
Hoger inschrijvingsgeld voor buitenlandse
studenten, dan maar? Dat is net zo goed
discriminatie op basis van nationaliteit en
dus verboden.

Quotum? Mag niet

Het is inderdaad een probleem. Het aantal
Nederlandse studenten in Vlaanderen
overschrijdt ruimschoots het aantal Vlaam
se studenten in Nederland. Daarnaast be
taalt de Nederlandse belastingbetaler per
Vlaamse student minder dan de Vlaamse
belastingbetaler per Nederlandse student
betaalt. Het kost Vlaanderen dus veel geld
(ongeveer 9.500 euro per student per jaar),
maar hoe los je dat op?
De meest logische oplossing is een quotum
op het aantal buitenlandse studenten.
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Het aantal Nederlandse studenten aan
Vlaamse hogescholen en universiteiten is
een probleem, hoor je ieder jaar weer. In
2002 waren er 2.127, in 2014 al 7.604. Met
de recente afschaffing van de basisbeurs in
Nederland zal dit cijfer alleen toenemen,
viel de voorbije dagen te horen.
In 2011 was ik een van die duizenden Neder
landers. Uiteindelijk heb ik twee jaar in
Leuven gestudeerd. Op uw kosten. In die
twee jaar heb ik samen met drie collega’s
onderzoek verricht naar het probleem waar
ikzelf onderdeel van was: Nederlandse stu
denten die op kosten van belastingbetalen
de Vlamingen hier komen studeren.

Joris Snaet

Verleid de Nederlander

Een alternatief is de Nederlanders verlei
den om in Vlaanderen te blijven. Als zij niet
direct naar Nederland terugkeren zodra ze
hun diploma gekregen hebben, maar eerst
een paar jaar hier blijven werken, kunnen
zij via belastingen hun schuld aan de Vla
mingen terugbetalen.
Als ambitieuze en hoogopgeleide jongeren
hebben wij zeker iets bij te dragen aan deze
regio. Maar dan moeten we wel verleid wor
den. Niet middels hogere lonen of betere
arbeidsvoorwaarden. Duidelijkheid zou al
een grote stap zijn. Dat kan in Vlaanderen
veel beter.
Maak Nederlandse studenten bewust van
de kansen die er voor hen in Vlaanderen
liggen, vooral voor wie een opleiding volgt
waarmee knelpuntberoepen ingevuld kun
nen worden. Zorg voor een centraal punt
waar Nederlandse exstudenten alle nutti
ge info vinden. VDAB, RVA, OCMW, mutua
liteiten, domiciliëring, het zijn allemaal
volstrekt onbekende termen in een onbe
kend systeem voor Nederlanders. Eendui
dige informatie over wat we moeten rege
len als we hier willen blijven, is volstrekt
afwezig.

VDAB, RVA, OCMW, mu
tualiteiten, het zijn alle
maal volstrekt onbeken
de termen in een onbe
kend systeem voor Ne
derlanders

Een zetje extra

Op die manier kan een deel van het pro
bleem dat wij vormen, worden opgelost. Ik

ben alvast overtuigd door jullie land, cul
tuur en vooral door de Vlamingen zelf om
te blijven, maar veel van mijn landgenoten
zullen net een zetje extra nodig hebben.
Een hele school aan potentiële Nederlandse
onderzoekers, advocaten, ingenieurs en
ceo’s vlucht voor het bizar slechte onder
wijsbeleid van hun eigen regering. Vlaan
deren heeft de unieke kans om van die
braindrain te profiteren en zo de eigen ken
niseconomie te versterken. Grijp die kans.
Wanneer zij hun talenten inzetten voor de
Vlaamse economie en samenleving, levert
dat uiteindelijk alleen maar voordelen op.

KORT&BONDIG
De opiniebijdrage van Liesbeth Borger
mans (‘Chronische lyme kun je niet zo
maar ontkennen’, DS 23 januari) lijkt op
het eerste gezicht een onschuldig pleidooi
voor mensen met een chronische aandoe
ning, meer bepaald patiënten met Onver
klaarbare Lichamelijke Klachten (OLK).
Er is de laatste jaren een tendens om der
gelijke klachten in de schoenen te schui
ven van de ziekte van Lyme. Dat is tenden
tieus, onwetenschappelijk en gevaarlijk.
Het is tendentieus om patiënten valse
hoop te geven, terwijl er geen weten
schappelijke evidentie is dat ‘chronische
lyme’, aandoeningen in de sfeer van het
chronischevermoeidheidsyndroom of fi
bromyalgie zou kunnen verklaren. Het is

CORRECTIES &
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Onoordeelkundig
gebruik van
antibiotica is
absoluut uit den boze
niet wetenschappelijk, omdat Borger
mans alludeert op een test die (terecht)
niet in België beschikbaar is. De zoge
naamde elispot is namelijk een waardelo
ze test. Je kunt evengoed Russische rou
lette spelen. Collega’s Finoulst, Vankrun
kelsven en Lagrou schreven daarover in
het Tijdschrift voor Geneeskunde nr. 8,
2014. Ik kan elke patiënt trouwens aanra
den even te kijken op www.gezondheiden

wetenschap.be en er ‘Lyme’ in de zoekma
chine in te tikken: evidencebased infor
matie in mensentaal wordt u kosteloos
aangeboden.
Het is niet de eerste keer dat een arts de
bevolking iets wijs maakt als het gaat over
patiënten met OLK. In het verleden be
weerde dokter Kenny De Meirleir in Het
Nieuwsblad ook al dat CVS opgespoord
kon worden met een urinetest.
Het is bovendien gevaarlijk om op niet
wetenschappelijke gronden langdurige
en veelvuldige antibioticatherapie voor te
schrijven. Het World Economic Forum en
de Wereldgezondheidsorganisatie wijzen
al jaren op het probleem van de multire
sistente bacteriën door overmatig antibi

Weekblad. Het beeldverhaal van Frederik Buyckx in dS Week
blad van 24 januari kwam tot stand in samenwerking met Handi
cap International, niet Hart voor Handicap.

oticagebruik. Volgens het WEF en de
WGO zal dit probleem een veel grotere
impact hebben op ons toekomstig leven
dan pakweg chronische zorg. Onoordeel
kundig gebruik van antibiotica is abso
luut uit den boze. Wel moet dringend ge
investeerd worden in onderzoek naar de
ze Onverklaarbare Lichamelijke Klach
ten, ook binnen het Fonds voor Weten
schappelijk Onderzoek.
Louis Ide
Arts en senator voor NVA
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Tendentieus, niet wetenschappelijk en gevaarlijk

