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BERAADSLAGING NR 04/004 VAN 2 MAART 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD BETREFFENDE MINDERJARIGE 
KINDEREN DOOR ZIEKENFONDSEN AAN GESCHEIDEN OUDERS DIE GEEN 
HOEDERECHT DOCH ENKEL BEZOEKRECHT HEBBEN 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van de heer B.D.B. van 13 januari 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1.1. De heer B.D.B. heeft tengevolge van zijn echtscheiding bezoekrecht ten aanzien van zijn kind D.B.J.; 

krachtens de beschikking van 21 mei 2003 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde, 
die zich in kort geding uitsprak (bladzijde 6), oefent hij bovendien het ouderlijk gezag gezamenlijk uit 
met zijn ex-echtgenote, mevrouw D.S.R. 

 
1.2. Hij vraagt om van de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen en van de Liberale Mutualiteit van het 

Vlaams Gewest de volgende gegevens aangaande zijn dochter te krijgen: naam en adres van de 
geraadpleegde geneesheren, aantal bezoeken bij elkeen van de geneesheren en omschrijving van de 
voorgeschreven medicatie. De gegevens worden gevraagd vanaf de datum van de echtscheiding. Hij 
motiveert deze aanvraag door te stellen dat het “de bedoeling is om de gezondheidstoestand van zijn 
dochter J. op de voet te volgen, aangezien zijn ex-echtgenote nalaat enige informatie mee te delen.” 
 
 

B. SITUERING EN BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.  Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard buiten het netwerk, 

waarvoor in toepassing van artikel 15, tweede lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid een principiële 
machtiging van het Toezichtscomité vereist is. 
 

3.1.  Krachtens artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek blijven de ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk 
uitoefenen wanneer zij niet samenleven. De bevoegde rechter kan evenwel de uitoefening van het 
ouderlijk gezag in bepaalde gevallen uitsluitend aan één van beide ouders opdragen. De ouder die 
niet het ouderlijk gezag uitoefent, behoudt in dat geval wel het recht om toezicht te houden op de 
opvoeding van het kind; hij kan bij de andere ouder of bij derden alle nuttige informatie hieromtrent 
inwinnen. 
 



 

 
 

2 

  

3.2.  Het Toezichtscomité heeft reeds bij brief van 21 februari 1997 gericht aan het Nationaal Verbond 
van Socialistische Mutualiteiten en bij beraadslaging nr. 99/22 van 2 maart 1999 (dossier van de 
Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS) geoordeeld dat een ouder het recht heeft om 
informatie te bekomen betreffende de gezondheid van zijn kind vanwege het bevoegde ziekenfonds. 
Het Toezichtscomité meende dat het begrip “opvoeding” vermeld in artikel 374 van het Burgerlijk 
Wetboek in ruime zin dient te worden opgevat en gezondheid, opleiding, ontspanning,…omvat. 
 

3.3.  In zijn beraadslaging nr. 03/32 van 1 april 2003 handhaaft het Comité deze rechtspraak. 
 
Het Comité benadrukt echter dat de mededeling wel beperkt moet worden tot administratieve 
persoonsgegevens betreffende het kind, met uitsluiting van de medische gegevens. Het Comité is van 
oordeel dat de identiteit van de behandelende geneesheer van het kind beschouwd kan worden als 
een administratief gegeven. De sociale gegevens van persoonlijke aard betreffende de andere ouder 
mogen daarentegen onder geen beding worden meegedeeld. 

 
Volgens diezelfde beraadslaging moet de ouder die om de mededeling vraagt het vonnis voorleggen 
dat de juridische situatie van het kind ten opzichte van zijn ouders regelt. 

 
3.4. Daar deze aanvraag de mededeling van de naam van de door of ten behoeve van het kind J.D.B. 

geraadpleegde geneeshe(e)r(en) beoogt, valt ze onder de toepassing van voormelde rechtspraak en 
kan een gunstig gevolg aan worden verleend. 

 
 Dit is echter niet het geval voor de andere gevraagde gegevens. 

 
4.1. Volgens artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt heeft 

iedere patiënt evenwel recht op inzage in het hem betreffend patiëntendossier volgens de 
modaliteiten van datzelfde artikel. 
 
In artikel 12, § 1, van dezelfde wet is voorzien dat bij een patiënt die minderjarig is, de rechten zoals 
vastgesteld door deze wet uitgeoefend worden door de ouders die het gezag over de minderjarige 
uitoefenen of door zijn voogd.  

 
4.2.  Zoals hierboven aangegeven wordt in artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek bepaald dat, wanneer 

de ouders niet samenleven, zij het ouderlijk gezag gezamenlijk blijven uitoefenen in toepassing van 
het 2de lid van hetzelfde artikel, behalve wanneer de rechter de uitoefening van het ouderlijk gezag 
uitsluitend opdraagt aan één van beide ouders. 

 
 Zoals opgemerkt sub 1 is dit echter niet het geval in casu. De verwijzende rechter oordeelt 

daarentegen uitdrukkelijk dat het ouderlijk gezag ten aanzien van het minderjarige kind J. aan beide 
ouders gezamenlijk wordt toegekend. 

 
4.3. Daar enerzijds de gevraagde gegevens en op zijn minst de andere gegevens dan de gegevens 

vermeld in punt 3.4. door het recht van iedere patiënt op inzage van zijn medisch dossier worden 
gedekt en anderzijds de eiser, dhr. B.D.B., tevens het ouderlijk gezag uitoefent over zijn dochter J., 
heeft hij recht op mededeling van de door hem gevraagde gegevens. 
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Om deze redenen verleent 
 
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 
 
- de machtiging aan de ziekenfondsen om gegevens uit het medisch dossier in de zin van artikel 9 van 

de wet van 22 augustus 2002 mee te delen aan gescheiden ouders die over een bezoekrecht 
beschikken ten aanzien van minderjarige kinderen waarover zij eveneens het ouderlijk gezag 
uitoefenen, mits de voorlegging van het vonnis waarbij de juridische situatie van deze kinderen ten 
opzichte van hun ouders wordt geregeld.  

 
- Met toepassing van de hogervermelde beraadslaging nr 03/32 van 1 april 2003 en de 

hogervermelde principes vervat in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 
patiënt wordt de heer B.D.B. gemachtigd om mededeling te bekomen van de gewenste sociale 
gegevens van persoonlijke aard. 

 
- Er wordt een kopie van deze beraadslaging overgemaakt aan mevrouw D.S.R. die ook 

mededeling van de door de heer B.D.B. gevraagde gegevens zal krijgen. 
 
 
 
 
 
 

Michel Parisse 
Voorzitter 


