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Structurele verankering functie en financiering CRA voor alle bewoners 
woonzorgcentrum al dan niet met bijbehorend centrum voor kortverblijf type 1

Geachte voorzitter,
Geachte directie,
Geachte coördinerend en raadgevend arts,

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 20211 wordt de uitbreiding 
van de functie en de financiering van de coördinerend en raadgevend arts (CRA) 
naar alle bewoners in het woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf type 1 
structureel verankerd in de regelgeving. Daarnaast bevat het ontwerp nog enkele 
andere wijzigingen aan het besluit van 30 november 2018 en de bijlagen 8 en 11 
van het besluit van 28 juni 2019.

Met deze brief informeren we u over de inhoud van dit besluit. In deze brief 
wordt met een woonzorgcentrum steeds het woonzorgcentrum al dan niet met 
bijbehorend centrum voor kortverblijf type 1 bedoeld en met een centrum voor 
kortverblijf steeds een centrum voor kortverblijf type 1 bedoeld.

1 Besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot wijziging het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de 
uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en 
verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.
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1. Structurele verankering financiering CRA voor alle bewoners 
woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf

Tot en met 30 juni 2020 was de financiering van de prestaties van de coördinerend en raadgevend arts 
(CRA) via de basistegemoetkoming voor zorg beperkt tot bewoners die zijn opgenomen in een 
woongelegenheid woonzorgcentrum met bijkomende erkenning (vroegere ‘RVT’). 

Gezien de cruciale rol van de CRA in de beheersing van het coronavirus en het algemeen medisch beleid 
in het woonzorgcentrum werd deze financiering met het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 20202 
tot en met 31 december 2020 tijdelijk uitgebreid naar alle bewoners, dus ook bewoners die verblijven in 
een woongelegenheid woonzorgcentrum zonder bijkomende erkenning (vroegere ‘ROB’) of een 
woongelegenheid centrum voor kortverblijf.

Gezien de blijvende cruciale rol van de CRA in het medisch beleid en de beheersing van infecties in het 
bijzonder, wordt met het besluit van 7 mei 2021 de financiering van de CRA voor alle bewoners in het 
woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf structureel verankerd in de regelgeving.

Tegelijkertijd worden de corresponderende erkenningsvoorwaarden voor woonzorgcentra en centra voor 
kortverblijf in overeenstemming gebracht met deze gewijzigde financieringsmodaliteiten. Voor de 
woonzorgcentra worden hierbij de bepalingen inzake de CRA zoals die thans bepaald zijn voor de 
woonzorgcentra met een bijkomende erkenning in de bijlage 11 verplaatst naar de basiserkenning als 
woonzorgcentrum. Voor de centra voor kortverblijf type 1 wordt bepaald dat zij ook aan deze 
erkenningsvoorwaarden moeten voldoen. Vanaf 1 juli 2021 wordt aldus het beschikken over een CRA een 
erkenningsvoorwaarde voor alle woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.

Tegemoetkoming CRA voor de periode 1 januari 2021 tot 30 juni 2021
De tegemoetkoming voor de CRA voor bewoners die verblijven in een woongelegenheid woonzorg-
centrum zonder bijkomende erkenning of een woongelegenheid centrum voor kortverblijf voor de periode 
van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 zal door het agentschap via een afzonderlijke financierings-
stroom worden betaald. Dit gebeurt op dezelfde manier als voor de financiering van de CRA tijdens de 
periode van 1 juli tot en met 31 december 2020. 

Concreet zal deze subsidie voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 als volgt worden 
berekend: 

(0,63 euro x (aantal erkende woongelegenheden woonzorgcentrum zonder bijkomende erkenning 
op 31 maart 2021 + aantal erkende woongelegenheden centrum voor kortverblijf op 31 maart 2021) 
x referentiebezetting 2018/2019 x 181 dagen)

2 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 tot bepaling van een aantal maatregelen ter 
ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis, 
wat betreft de tweede fase van de maatregelen.
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Voor nieuwe woonzorgcentra erkend na 30 juni 2018 is, conform de financiering tijdens de periode van 1 
juli tot en met 31 december 2020, de referentiebezetting in bovenvermelde formule gelijk aan de sectorale 
gemiddelde bezettingsgraad van 94,19%. Voor nieuwe woonzorgcentra waarvan de erkenning ingaat na 1 
januari 2021 en voor 1 april 2021 wordt het aantal te financieren dagen uiteraard beperkt rekening 
houdende met de begindatum van de erkenning.

Om recht te hebben op de tegemoetkoming voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 
voor bewoners die verblijven in een woongelegenheid woonzorgcentrum zonder bijkomende erkenning of 
een woongelegenheid centrum voor kortverblijf moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:
1° er is een ondernemingscontract gesloten met een coördinerend en raadgevend arts dat uiterlijk op 31 

mei 2021 start; 
2° de prestaties van de coördinerend en raadgevend arts bedragen gemiddeld minstens twee uur en 

twintig minuten per week per dertig opgenomen bewoner; 
3° de gegevens van de coördinerend en raadgevend arts worden ten laatste op 31 mei 2021 geregistreerd 

in de RaaS- webtoepassing.

Tegemoetkoming CRA vanaf 1 juli 2021 – Erkenningsvoorwaarden vanaf 1 juli 2021
Vanaf 1 juli 2021 wordt de uitbreiding van de financiering geïntegreerd in de berekening van deel F van de 
basistegemoetkoming voor zorg. U ontvangt dan, mits u aan de voorwaarden voldoet, via dit deel F van 
de basistegemoetkoming voor zorg een financiering/tegemoetkoming van 0,63 euro per dag voor elke 
bewoner die in het woonzorgcentrum al dan niet met bijhorend centrum voor kortverblijf verblijft. Deze 
financiering is bestemd voor de vergoeding van de coördinerend en raadgevend arts (CRA).

Om recht te hebben op de financiering via deel F van de basistegemoetkoming voor zorg moeten de 
volgende voorwaarden vervuld zijn:
1° Het woonzorgcentrum voldoet aan de erkenningsvoorwaarden betreffende de coördinerend en 

raadgevend arts, zijnde:
a) de initiatiefnemer wijst in elk woonzorgcentrum een coördinerend en raadgevend arts aan die 

een erkende huisarts is en die uiterlijk vier jaar na zijn aanwijzing houder is van een attest 
dat toegang verleent tot de functie van coördinerend en raadgevend arts; 

b) de CRA staat, in samenspraak met de directeur, de hoofdverpleegkundigen en de 
teamverantwoordelijken in voor volgende taken:

1° in relatie met het medische korps:
- op geregelde tijdstippen, individuele en collectieve overlegvergaderingen met de 

behandelende artsen organiseren;
- de continuïteit van de medische zorg coördineren en organiseren;
- de opmaak en het up-to-date houden van de dossiers van de bewoners die de 

behandelende artsen bijhouden, coördineren;
- de medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar opleveren voor de bewoners 

of het personeel, coördineren;
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- het farmaceutische zorgbeleid coördineren in overleg met de behandelende artsen en 
de apotheker die de geneesmiddelen levert voor de bewoners in het 
woonzorgcentrum, of, in voorkomend geval, de coördinerende en adviserende 
apotheker. Dat omvat voor de geneesmiddelen ten minste het opstellen en het gebruik 
van een geneesmiddelenformularium, alsook het oordeelkundige gebruik van 
specifieke geneesmiddelenklassen en de alternatieve niet-farmacologische aanpak bij 
de bewoners van het woonzorgcentrum;

- huisartsen die in het woonzorgcentrum werken, actief informeren over het beleid van 
het woonzorgcentrum met betrekking tot het rationeel voorschrijven van 
geneesmiddelen;

2° bijscholing en vorming: meewerken aan de organisatie van activiteiten in het kader 
van bijscholing en vorming in het domein van de gezondheidszorg voor het personeel 
en voor de betrokken behandelende artsen.

c) er wordt een ondernemingscontract afgesloten met de CRA;
Dit ondernemingscontract vermeldt de rechten en plichten van beide partijen, waaronder 
minstens de te leveren prestaties en de vergoeding. 

De prestaties van de CRA bedragen minstens gemiddeld 2u20 per week per 30 bewoners en 
omvatten minstens de taken opgesomd in de erkenningsvoorwaarden.

De vergoeding is minstens gelijk aan het bedrag dat het woonzorgcentrum via deel F van de 
basistegemoetkoming voor zorg ontvangt. De vergoeding is dus minstens gelijk aan 0,63 euro3 
per dag per bewoner die in het woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf verblijft

2° De gegevens van de coördinerend en raadgevend arts worden in de RaaS-webtoepassing geregistreerd 
indien aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan. Dit betekent onder andere dat indien de prestaties 
minder bedragen dan gemiddeld twee uur en twintig minuten per week per dertig bewoners, u de  
gegevens van de CRA niet in de RaaS-webtoepassing kan/mag meedelen.

Actualisatie ondernemingscontract met de CRA
Een van de bovenvermelde erkenningsvoorwaarden, en bijgevolg ook een van de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor de financiering, is dat er een ondernemingscontract wordt afgesloten met de 
CRA. Het ondernemingscontract vermeldt de rechten en plichten van beide partijen, waaronder minstens 

3 Dit bedrag wordt geïndexeerd. De geïndexeerde tegemoetkoming @ index 107,20 bedraagt 0,63 euro. Het actuele bedrag kan u steeds 
terugvinden op onze website:  https://www.zorg-en-gezondheid.be/bedragen-financiering-ouderenzorg.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zorg-en-gezondheid.be%2Fbedragen-financiering-ouderenzorg&data=04%7C01%7Ctiffany.gruwez%40vlaanderen.be%7C2da564c781d14a44dd3408d892c36276%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637420715148811558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W8LlS5VKpo0WCteVQp2D%2Bj25bpSyRiwXS1BEEDDfsaU%3D&reserved=0
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de te leveren prestaties en de vergoeding. 

De prestaties van de CRA bedragen minstens gemiddeld 2u20 per week per 30 bewoners en omvatten 
minstens de taken opgesomd in de erkenningsvoorwaarden. De vergoeding is minstens gelijk aan het 
bedrag van deel F dat het woonzorgcentrum via de basistegemoetkoming voor zorg ontvangt. Zoals 
hierboven aangehaald bedraagt het deel F 0,63 euro per dag en per bewoner die in het woonzorgcentrum 
en centrum voor kortverblijf verblijft. 

Het agentschap stelt vast dat sommige ondernemingscontracten nog verwijzen naar de oude RIZIV-
regelgeving en/of (nog) niet altijd de vereiste bepalingen bevatten. De praktijk primeert hierbij uiteraard 
op het papier.
Daarom voorziet het agentschap in een overgangsregeling en heeft elk woonzorgcentrum tot en met 15 
oktober 2021 de tijd om de bestaande contracten na te zien en aan te passen waar nodig. Bij een nieuwe 
aanwerving of verlenging van het ondernemingscontract moet het contract uiteraard beantwoorden aan 
de voorwaarden vanaf de startdatum of datum van verlenging.

2. Andere wijzigingen 

Actualisatie verschil kostprijs tussen woongelegenheid woonzorgcentrum met en zonder 
bijkomende erkenning en verschil kostprijs woongelegenheid woonzorgcentrum en centrum voor 
kortverblijf
Met het besluit van 7 mei 2021 worden vanaf 1 juli 2021 de bedragen van enerzijds het verschil in de 
gemiddelde basistegemoetkoming voor zorg tussen een woongelegenheid woonzorgcentrum met en 
zonder bijkomende erkenning en anderzijds het verschil in de gemiddelde basistegemoetkoming voor zorg  
tussen een woongelegenheid woonzorgcentrum en een woongelegenheid centrum voor kortverblijf 
geactualiseerd. 

Deze bedragen worden gebruikt om de aanpassing van deel A1 in de basistegemoetkoming voor zorg te 
berekenen bij een capaciteitswijziging na start van de referentieperiode. Deel A1 van de basistegemoet-
koming voor zorg wordt berekend op basis van de gegevens tijdens de referentieperiode, zijnde een 
periode in het verleden. Om rekening te houden met het verschil in de financieringsnormen naargelang 
het type woongelegenheid gebeurt er een aanpassing van deel A1 bij een capaciteitswijziging na start van 
de referentieperiode. 

Merk op dat in kader van de uitvoering van VIA6 er niet langer een verschil zal zijn in de basistegemoet-
koming voor zorg van woongelegenheden met en zonder bijkomende erkenning, vermits er een gelijke 
financiering zal zijn voor bewoners met eenzelfde zorgprofiel. Artikel 485 zal dus in kader van de 
uitvoering van VIA6 opnieuw aangepast worden. U zal daar later nog over geïnformeerd worden.

Afstemmen van erkenningsnormen en financieringsnormen wat betreft de mogelijkheid tot 
flexibiliteit op de verpleegkundige norm
In het kader van een afstemming van de financieringsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden voor 
woonzorgcentra met een bijkomende erkenning wordt met dit besluit tevens de bestaande mogelijkheid 
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in de erkenningsvoorwaarden om - mits het respecteren van de verpleegkundige permanentie - een 
voltijds equivalent verpleegkundige, naar rato van maximaal één voltijds equivalent per dertig bewoners 
(20%), te vervangen door een persoon die bij voorkeur een van de in de wetgeving vermelde kwalificaties 
inzake personeel voor reactivering heeft, uitgebreid met een mogelijkheid tot een vervanging tot 30%. 
Indien deze 20% of 30% niet wordt ingevuld door personeel voor reactivering dan kunnen ook 
zorgkundigen tellen. 

Deze mogelijkheid zit momenteel reeds geruime tijd vervat in de financieringswetgeving maar was nog 
niet vertaald naar de overeenstemmende erkenningsvoorwaarden voor woonzorgcentra met een 
bijkomende erkenning. Hierbij wordt er eveneens ook geopteerd om de formulering van de financierings-
voorwaarden en de erkenningsvoorwaarden op elkaar af te stemmen ten einde tot een uniforme 
formulering en toepassing in beide wetgevingen te komen. Tegelijkertijd werd ook de omschrijving van 
het personeel voor reactivering in beide regelgevingen met elkaar in overeenstemming gebracht.

Hoofdverpleegkundigen en teamverantwoordelijken
Verder voorziet dit besluit in een aanpassing van de mogelijkheid vervat in de bijlage 11 bij het besluit van 
de Vlaamse Regering van 28 juni voor woonzorgcentra met een bijkomende erkenning om hetzij binnen 
het aantal vereiste VTE verpleegkundigen over een hoofdverpleegkundige te beschikken hetzij bovenop 
dit aantal over een teamverantwoordelijke die in het bezit is van ten minste een bachelordiploma in een 
zorg- of welzijnsdomein. 

Tijdens de COVID-19 pandemie werd de noodzaak van een minimale verpleegkundige aansturing in de 
woonzorgcentra onderstreept. Door de beoogde wetswijziging moet het woonzorgcentrum voor de eerste 
30 bewoners binnen het aantal vereiste VTE verpleegkundigen steeds beschikken over een hoofd-
verpleegkundige. Boven de eerste dertig bewoners en bij overschrijding van de helft van elke nieuwe 
schijf van dertig bewoners in een woongelegenheid woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning is 
het mogelijk om hetzij binnen het aantal vereiste verpleegkundigen een bijkomende 
hoofdverpleegkundige hetzij bovenop dit aantal een (bijkomende) teamverantwoordelijke die in het bezit 
is van ten minste een bachelordiploma in een zorg- of welzijnsdomein aan te stellen. 

Aanpassing reactiveringspersoneel
De kwalificatie van bachelor mondzorg wordt vanaf 1 juli 2021 toegevoegd aan de lijst van 
reactiveringspersoneel in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de 
uitvoering van het decreet van 18 mei 2018. Op die manier wordt de lijst van reactiveringspersoneel in de 
regelgeving betreffende financiering gelijkgeschakeld met de lijst van reactiveringspersoneel in de 
regelgeving betreffende de erkenningsvoorwaarden.

Merk op dat in kader van de uitvoering van VIA6, de lijst van het reactiveringspersoneel toekomstgericht 
nog verder zal worden uitgebreid. Ook hierover zal u later verder geïnformeerd worden.
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3. Vervolgtraject
Met de vertegenwoordigers van de sector ouderenzorg, de vertegenwoordigers van de CRA’s en huisartsen 
worden er verdere besprekingen gepland die, gelet op de evoluties in het werkveld en de opgedane 
ervaringen tijdens de COVID-19 crisis met betrekking tot de rol van de CRA, moeten leiden tot een 
geactualiseerde visie inzake zijn/haar rol in de voorziening en ten aanzien van de collega-huisartsen. Deze 
actualisatie zal mogelijks op een later tijdstip leiden tot een herziening van de wetgeving die thans 
voorligt. 

Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal


