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1. De schorsing van een beslissing door de POD-MI 
 

In sommige gevallen grijpt de POD-MI onmiddellijk en automatisch in om een elektronische 

beslissing te “schorsen” of met andere woorden om de waarborg tot ten lastename tijdelijk te 

blokkeren, en dit zolang het OCMW zijn beslissing niet herziet of een nieuwe beslissing 

neemt. 

Deze handeling wordt uitgevoerd in het kader van de automatische behandeling van de 

mutaties. 

 

2. De mutaties 
 

Een mutatie is een wijziging van de informaties die betrekking hebben op de persoonlijke 

gegevens, de familiale, de administratieve of de juridische situatie van een persoon. Deze 

wijziging wordt automatisch en elektronisch verstuurd naar de instelling die voor deze dienst 

geabonneerd is – bijvoorbeeld het OCMW. 

Voor MediPrima, worden enkel rekening gehouden met de mutaties die een impact hebben 

op de beslissing: het kan gaan over een eenvoudige naamswijziging (of voornaam), maar ook 

wijzigingen die een belangrijkere invloed hebben zoals de wijziging van INSZ of van statuut 

– deze wijzigingen kunnen een impact hebben op de inhoud van de beslissing tot ten 

lastename van het OCMW en/of op de terugbetalingsvoorwaarden van de Staat. 

 

Wanneer een mutatie het statuut van een persoon wijzigt  en de terugbetalingspercentages 

beïnvloedt (bijvoorbeeld, als een illegaal legaal wordt, wordt hij ook verzekerbaar in de ZIV), 

zal de waarborg tot ten lastename automatisch geschorst worden. 

 

3. Het statuut van een beslissing 
 

 

Elke beslissing Mediprima heeft een welbepaald statuut. Momenteel bestaan er drie 

verschillende statuten: actief, geannuleerd en geschorst. 

 

1. Een actieve beslissing is een beslissing die raadpleegbaar en wijzigbaar is. Deze kan 

zich zowel in de toekomst, in het heden als in het verleden bevinden.  

Een actieve beslissing kan geraadpleegd worden door de zorgverstrekker als deze 

toegelaten werd om te factureren. 

 

2. Een geannulleerde beslissing1 is een beslissing die volledig werd geannuleerd door 

het beherende OCMW.  Deze zijn enkel zichtbaar en raadpleegbaar door het 

beherende OCMW.  

Het systeem beschouwt ze als niet bestaande, ze zijn dus niet meer wijzigbaar door 

het beherende OCMW en zijn niet meer zichtbaar door de partners (HZIV, 

zorgverstrekkers). 

 

 
1 Ter herinnering, enkel beslissingen die volledig in de toekomst liggen kunnen door een OCMW geannuleerd 

worden. 
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3. Een geschorste beslissing is een beslissing die van het statuut actief overgegaan is 

naar het statuut geschorst en dit ten gevolge van een mutatie. De wijziging van statuut 

werd uitgevoerd door MediPrima.  

Een geschorste beslissing is zowel raadpleegbaar door de OCMW’s als door de 

zorgverstrekkers. Echter, in de beslissing wordt duidelijk vermeld dat het om een 

geschorste beslissing gaat en er kunnen voor deze belissing geen verbintenisnummers 

meer verkregen worden.  

 

 

De schorsing laat aan het OCMW toe om het dossier opnieuw te onderzoeken en om 

een nieuwe beslissing te nemen: hetzij de ten lastename stop te zetten, hetzij deze te 

verlengen en eventueel de dekkingen aan te passen aan de nieuwe situatie van de 

begunstigde. 

 

Het is het beherende OCMW die een actie zal moeten ondernemen om de 

geschorste beslissing stop te zetten of te reactiveren. 

 

4. Hoe gaat dit in zijn werk: 
 

De POD-MI ontvangt, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de elektronische 

mutaties van de gegevensleveranciers. 

 

Momenteel zijn deze leveranciers het Rijksregister, de Dienst Vreemdelingenzaken, de 

ziekenfondsen (via het NIC) voor de verzekerbaarheid en eventueel zelfs de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid voor de geschrapte personen. 

 

 De gebeurtenissen die behandeld worden in het kader van MediPrima zijn: 

 

Gebeurtenis 
 

Bron van de gegevens Impact op MediPrima 

Naam/voornaam Rijksregister Aanpassing van de 
gegevens 

Geboortedatum Rijksregister Aanpassing van de 
gegevens 

Geslacht Rijksregister Aanpassing van de 
gegevens 

INSZ Rijksregister Aanpassing van de 
gegevens ; indien twee of 
meerdere beslissingen 
elkaar overlappen, ten 
gevolge van de wijziging, 
worden de betrokken 
beslissingen geschorst 

Inschrijvingsregister / 
register van de geschrapten 

Rijksregister/KSZ Indien wijziging van de 
refundcode,schorsing van 
de beslissing(en) 

Adres Rijksregister De adreswijzigingen 
worden niet behandeld door 
MediPrima 
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Overlijden van de persoon Rijksregister De beslissingen waarvan 
de einddatum zich na het 
overlijden bevindt, worden 
geschorst.  

Verzekerbaarheid2 NIC Indien wijziging van de 
refundcode,schorsing van 
de beslissing(en) 

Verblijfsaanvraag Dienst 
Vreemdelingenzaken 

Indien wijziging van de 
refundcode,schorsing van 
de beslissing(en) 

Verblijfsvergunning Rijksregister Indien wijziging van de 
refundcode,schorsing van 
de beslissing(en) 

Nationaliteit Rijksregister Indien wijziging van de 
refundcode,schorsing van 
de beslissing(en) 

Opvangcentrum Rijksregister Indien wijziging van de 
refundcode,schorsing van 
de beslissing(en) 

 

 

 

4.1. Soorten mutaties 
 

We onderscheiden vijf verschillende soorten mutaties die door MediPrima aangemaakt 

worden: 

 

- De mutaties ten gevolge van een kleine verandering in de kenmerkende gegevens 

van de persoon (naam, voornaam) 

- De mutaties ten gevolge van een grote verandering in de kenmerkende gegevens 

van de persoon (geslacht, geboortedatum)   

- De mutaties ten gevolge van een een wijziging van INSZ3 

- De mutaties ten gevolge van een verandering van refundcode 

(terugbetalingspercentages) 

- De mutaties ten gevolge van het overlijden van een persoon 

 

Let wel, de mutaties betreffende adreswijzigingen worden niet behandeld door MediPrima. 

  

 
2 Deze mutatie wordt slechts aangemaakt indien het systeem, bij de wijziging van een beslissing, een 

verandering  in de verzekerbaarheid vaststelt. 
3 Ter herinnering, het INSZ is ofwel het Rijksregisternummer ofwel het Bis-nummer 
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4.2. De gevolgen van een mutatie 
 

4.2.1. De gevolgen van een mutatie ten gevolge van een kleine 
verandering in de kenmerkende gegevens van een persoon ( naam, 
voornaam) 

 
Als MediPrima een mutatie ontvangt ten gevolge van een kleine verandering in de 

kenmerkende gegevens van de persoon ( naam, voornaam), past het systeem de gegevens van 

de persoon aan en brengt het OCMW op de hoogte van de wijziging.  

 

Let op: Het systeem verandert  de gegevens van de persoon in de historiek van de versies 

enkel voor lopende beslissingen en beslissingen in de toekomst (actieve en geschorste 

beslissingen). Een nieuwe versie wordt toegevoegd aan de historiek van deze beslissingen. 

Voor de beslissingen die zich in het verleden bevinden (actieve of geschorste) maakt 

MediPrima geen nieuwe versie aan in de historiek. Om de gegevens ook in de historiek van 

deze beslissingen aan te passen, dient het OCMW deze beslissingen te wijzigen. 

 

 

Let wel: Enkel indien MediPrima een nieuwe versie van de beslissing aanmaakt, zal er een 

notificatie naar het OCMW vestuurd worden. Voor een beslissing in het verleden, zal 

MediPrima dus geen notificatie verzenden. 

 

 

4.2.2. De gevolgen van een mutatie ten gevolge van een grote 
verandering in de kenmerkende gegevens van een persoon 
(geslacht, geboortedatum) 

 

Als MediPrima een mutatie ontvangt ten gevolge van een grote verandering in de 

kenmerkende gegevens van de persoon ( naam, voornaam), past het systeem de gegevens van 

de persoon aan en brengt het OCMW op de hoogte van de wijziging.  

 

In deze gevallen voegt Mediprima een nieuwe versie met het nieuwe gegeven aan alle 

betrokken beslissingen toe (actieve en geschorste beslissingen; in het verleden, in het heden 

en in de toekomst).  

 

 

4.2.3. De gevolgen van een mutatie ten gevolge van een wijziging van 
INSZ/Bis-nummer 

 

 

Als MediPrima een mutatie ontvangt betreffende een wijziging van INSZ (fusie van INSZ, 

wijziging van Bis-nummer en RR- nummer, enz), vervangt het systeem het oude nummer 

door het nieuwe nummer in alle betrokken beslissingen (met andere woorden alle actieve en 

geschorste beslissingen in het verleden, het heden en de toekomst) en brengt het OCMW 

hiervan op de hoogte.  
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Indien  verschillende beslissingen, door deze wijziging, elkaar overlappen, zullen de 

overlappende beslissingen geschorst worden.  

 

4.2.4. De gevolgen van een mutatie ten gevolge van een verandering van 
refundcode 

 

Wanneer MediPrima een mutatie ontvangt die wijst op een verandering van refundcode4 

(terugbetalingspercentages), zal het systeem de betrokken beslissingen schorsen (alle actieve 

en geschorste beslissingen in het heden of in de toekomst) en het OCMW verwittigen.  

 

4.2.5. De gevolgen van een mutatie ten gevolge van het overlijden van de 
persoon 

 

 

Wanneer MediPrima een mutatie ontvangt betreffende het overlijden van de persoon, zal het 

systeem de betrokken beslissingen schorsen (alle actieve en geschorste beslissingen in het 

heden of in de toekomst) als de einddatum van de beslissingen zich na het overlijden bevindt 

en brengt het OCMW hiervan op de hoogte. 

 

 

4.3. Mogelijke handelingen na een schorsing 

  
Afhankelijk van de oorzaak van de schorsing, zal het OCMW de beslissing hetzij kunnen 

reactiveren [modifyCarmed(Activate)], hetzij met terugwerkende kracht kunnen stopzetten 

[stopCarmed]. 

Een geschorste beslissing kan uiteraard ook geannuleerd worden [closeCarmed] indien ze 

zich volledig in de toekomst bevindt. 

 

Let wel: Een geschorste beslissing kan in geen enkel geval gewijzigd worden 

(modifyCarmed).  

Indien de geschorste beslissing weer “actief” geworden is ten gevolge van een reactivatie of 

een stopzetting met terugwerkende kracht, kan deze wel weer gewijzigd worden. 

 

4.3.1. Mogelijke handelingen na een schorsing ten gevolge van een 
overlapping.  

 
Wanneer twee of meerdere beslissingen geschorst zijn ten gevolge van een overlapping, 

hebben de betrokken OCMW’s de mogelijkheid om de geschorste beslissingen te reactiveren.  

 

 
4 De refundcode komt overeen met een welbepaalde situatie van een persoon ‘inschrijving register, soort 

verblijfstatuut, verzekerbaarheid, inkomens) die het terugbetalingspercentage van de Staat voor de medische en 

farmaceutische kosten bepaalt. Om een overzicht van de bestaande refundcodes te krijgen, zie document 

“Refundcodes” op de site van de POD Maatschappelijke integratie:  www.imi.be > e-government-en-

webapplicaties > mediPRIMA > Algemeen 

http://www.imi.be/
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Bij het reactiveren van een beslissing , laat het OCMW een beslissing met het statuut 

“Geschorst” overgaan naar het stauut “Actief”. Bij de reactivatie van een beslissing is het niet 

mogelijk om de inhoud van de beslissing te wijzigen. Enkel de geldigheidsperiodes kunnen, 

in wel bepaalde gevallen, gewijzigd worden.  

 

Let op: Voor de beslissing die als eerste gereactiveerd wordt, zal het OCMW de 

geldigheidsperiode niet kunnen verminderen en zal aan de bestaande voorwaarden moeten 

voldaan worden (geen vermindering van de rechten in het verleden) worden. 

Voor de beslissingen die nadien worden gereactiveerd, zal het OCMW de geldigheidsperiode 

kunnen verminderen of verlengen voor zover er een actieve beslissing bestaat die de periode 

voor of na de geschorste beslissing dekt en dit om de overlappingen weg te werken.  

Voor de geschorste beslissingen (in het heden of in het verleden) mag er geen ‘niet-gedekte’ 

periode ontstaan na het reactiveren van de geschorste beslissingen indien er  geen ‘niet 

gedekte’ periode bestond in de overlappende beslissingen.  

 

 

4.3.2. Mogelijke handelingen ten gevolge van een schorsing door 
wijziging van refundcode 

 

Wanneer een beslissing geschorst wordt ten gevolge van een wijziging van refundcode, heeft 

het OCMW de mogelijkheid om de geschorste beslissing met terugwerkende kracht stop te 

zetten en een nieuwe beslissing aan te maken met de nieuwe refundcodes.  

 

Let op: Het stopzetten met terugwerkende kracht is slechts mogelijk op datum schorsing-1. 

De datum van schorsing zal,uiteraard, meegedeeld worden in de notificatie van de schorsing 

die verstuurd wordt naar het OCMW. De creatie van een nieuwe beslissing is mogelijk vanaf 

de dag van de schorsing.  

De geschorste beslissing die gestopt moet worden , zal nog de oude refundcodes bevatten. De 

nieuwe beslissing die aangemaakt wordt door het OCMW, zal de nieuwe refundcodes 

bevatten. 

Let wel, voor een beslissing die met terugwerkende kracht werd stopgezet, is het niet meer 

mogelijk om de einddatum van de geldigheidsperiode te verlengen.  

 

Indien de schorsing plaatsvindt voor de begindatum van de beslissing, is het aangeraden om 

de annulatie voorrang te geven. Als het OCMW toch liever de beslissing stopzet, zal als 

einddatum de begindatum van de geldigheidsperiode moeten ingevoerd worden (resultaat: 

actieve beslissing van één dag). 

 

 

4.3.3. Mogelijke handelingen ten gevolge van een schorsing wegens 
overlijden van de persoon 

 

 

Wanneer een beslissing geschorst wordt ten gevolge van het overlijden van de persoon, heeft 

het OCMW de mogelijkheid om de geschorste beslissing met terugwerkende kracht stop te 

zetten (indien de datum van overlijden zich voor de einddatum van de beslissing bevindt). 

 

Let op: Het stopzetten met terugwerkende kracht is slechts mogelijk op datum schorsing-1. 

De datum van schorsing zal,uiteraard, meegedeeld worden in de notificatie van de schorsing 
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die verstuurd wordt naar het OCMW.  

Let wel, voor een beslissing die met terugwerkende kracht werd stopgezet, is het niet meer 

mogelijk om de einddatum van de geldigheidsperiode te verlengen.  

 

Indien de schorsing plaats vindt voor de begindatum van de beslissing, is het aangeraden om 

de annulatie voorrang te geven. Als het OCMW toch liever de beslissing stopzet, zal als 

einddatum de begindatum van de geldigheidsperiode moeten ingevoerd worden (resultaat: 

beslissing van één dag). 

 

 

4.4. Mogelijke handelingen bij meervoudige mutaties 
 

 

Het is uiteraard mogelijk dat verschillende mutaties verzonden worden voor eenzelfde 

persoon en eenzelfde beslissing.  

 

Wij kunnen twee verschillende situaties onderscheiden: 

 

1) Mutaties van eenzelfde soort 

2) Mutaties van verschillende soorten 

 

 

4.4.1. Meervoudige mutaties van dezelfde soort 
 

 

Schorsingen ten gevolge van wijzigingen van INSZ die een overlapping veroorzaken 
 

In geval van meervoudige mutaties ten gevolge van opeenvolgende wijzigen van INSZ, 

zullen de verschillende mutaties in één keer behandeld worden bij de reactivatie van de 

geschorste beslissing. Het laatst gekende INSZ zal meegedeeld worden in de beslissingen. 

 

 

Schorsingen ten gevolge van wijziging van refundcode: 
 

In geval van meervoudige mutaties tengevolge van een wijziging van refundcode, dient er als 

einddatum, bij het stopzetten met terugwerkende kracht, de datum van de eerste schorsing (-

1) ingevoerd te worden. 

 

 

4.4.2. Meervoudige mutaties van verschillende soorten 
 

In geval van meervoudige mutaties van verschillende types, dienen de mutaties één per één 

behandeld te worden. Het is niet mogelijk om de verschillende mutaties te behandelen in één 

enkele handeling. 
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Wijziging van INSZ/Bis die een overlapping veroorzaakt en wijziging van 
refundcode 
 

In geval van een mutatie ten gevolge van een wijzigingvan INSZ en een mutatie betreffende 

een wijziging van refundcode, dient eerst de schorsing betreffende de wijziging van 

refundcode (stopzetten met terugwerkende kracht) behandeld te worden en nadien de 

schorsing betreffende de wijziging van INSZ. 

 

Wijziging van INSZ die een overlapping veroorzaakt en overlijden 
 

Bij een mutatie ten gevolge van een wijziging van INSZ en een mutatie ten gevolge van het 

overlijden van de persoon, dient eerst de schorsing betreffende het overlijden behandeld te 

worden (stopzetten met terugwerkende kracht) en pas nadien de schorsing ten gevolge van de 

wijziging van INSZ. 

 

Wijziging van refundcode en overlijden 
 

 

Bij een mutatie ten gevolge van een wijziging van refundcode en een mutatie betreffende het 

overlijden van de persoon, dienen de schorsingen behandeld te worden in de volgorde van 

aankomst. Meestal lost de behandeling van de eerste schorsing de tweede schorsing. 

 

 

Wijziging van INSZ die een overlapping veroorzaakt, wijziging van refundcode en 
overlijden 
 

Bij een mutatie ten gevolge van een wijziging van INSZ, een mutatie betreffende een 

wijziging van refundcode en een mutatie betreffende het overlijden van de persoon, dienen de 

schorsingen betreffende de wijziging van refundcode en betreffende het overlijden eerst 

behandeld te worden (in de volgorde van aankomst; stopzetting met terugwerkende kracht).  

Vervolgens kan de schorsing betreffende de wijziging van INSZ gewijzigd worden.  
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5. Andere praktische informatie 
 

1) Bij de wijziging van een beslissing, controleert MediPrima de overlapping met andere 

beslissingen, ook geschorste beslissingen. Behalve als bij de modificatie de 

geldigheidsperiode van de beslissing niet gewijzigd wordt. 

Dit is voorzien om OCMW 1 de mogelijkheid te bieden verder te kunnen werken ook 

al heeft OCMW 2 nog geen beslissing genomen. 

 

Voorbeeld:  

 

1) Beslissing 1 (actief) voor de periode van 01/01/2015 tot 30/06/2015 

Beslissing 2 (geschorst) voor de periode van 01/03/2015 tot 31/03/2015 

➔ Beslissing 1 kan gewijzigd worden voor wat de inhoud betreft maar niet 

wat de geldigheidsperiode betreft! 

 

 

2) Sommige mutaties zijn niet onmiddellijk effectief, zoals bijvoorbeeld een bevel om 

het grondgebied te verlaten.  

Deze mutaties worden door MediPrima pas naar het OCMW gestuurd als ze effectief 

worden en enkel indien het OCMW de beslissing MediPrima niet reeds heeft 

aangepast ten gevolge van de mutatie verkregen via het gebruikelijke kanaal. 

 

Voorbeeld: 

1) De heer X geniet een beslissing MediPrima voor de periode van 

01/01/2015 tot 30/06/2015 en krijgt een bevel om het grondgebied te 

verlaten op 01/05/2015. Deze wordt effectief op 31/05/2015.  

Het OCMW ontvangt deze informatie via het gebruikelijke kanaal op 

05/05/2015. MediPrima wordt hiervan eveneens op de hoogte gabracht op 

05/05/2015. 

 

a) Het OCMW beslist om de beslissing MediPrima stop te zetten op 

30/05/2015 ten gevolge van de mutatie verkregen op 05/05/2015 via 

het gebruikelijke kanaal. 

Vanuit MediPrima wordt er geen mutatie verzonden. 

b) Het OCMW onderneemt niets ten gevolge van de ontvangen mutatie 

via het gebruikelijke kanaal. Op 31/05/2015, maakt MediPrima een 

mutatie aan en schorst de beslissing. MediPrima brengt het OCMW 

hiervan op de hoogte.  

Het OCMW zal de beslissing met terugwerkende kracht kunnen 

stopzetten op 30/05/2015 en eventueel een nieuwe beslissing kunnen 

aanmaken vanaf 31/05/2015. 
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6. Opmerking: de HZIV zal een factuur verbonden aan de 
geschorste beslissing betalen 

 

De factuur zal normaal gezien door de HZIV betaald worden ook al is de beslissing 

geschorst; inderdaad, de schorsing neemt de juridische waarde van de beslissing van het 

OCMW niet weg (meegedeeld aan de begunstigde...). 


