
  
 

Namen, 12 februari 2021 

Persbericht 

Resolutie over de toegang tot internet 
als een basisbehoefte die specifieke rechtsbescherming vereist 

 
De leden van het Belgische netwerk van ombudsmannen (het Permanent overleg Ombudslui, kortweg 
POOL) hebben een resolutie aangenomen waarin zij de federale, regionale en lokale overheden 
oproepen om de nodige maatregelen te treffen om de toegang tot internet te beschouwen als een 
basisbehoefte, net zoals de distributie en levering van water, aardgas- en elektriciteit. Bijgevolg vragen 
ze om specifieke regels vast te leggen om ervoor te zorgen dat elk huishouden een minimum aan 
betaalbare en kwaliteitsvolle internettoegang heeft. 
 
De coronacrisis heeft tot een veralgemening van telewerken en afstandsonderwijs geleid, wat maakt 
dat mensen thuis een toereikende en betaalbare internetverbinding nodig hebben. 
Bovendien is tijdens de coronacrisis ook de fysieke toegang tot het openbaar leven (begrafenissen, 
huwelijken, …) en openbare diensten (ziekenhuizen, rusthuizen, OCMW, bibliotheken, …) beperkt en 
gedeeltelijk vervangen en mogelijk gemaakt door internetverbindingen thuis. 
 
De Belgische ombudsmannen zijn van mening dat voor een groot deel van de bevolking de toegang tot 
een internetverbinding een sociale noodzaak geworden is en dat het internet niet meer enkel gebruikt 
wordt voor ontspanning en als bron van informatie. 
De toepassing van digitale oplossingen biedt tal van voordelen voor zowel de publieke als de private 
sectoren en bewijst ook zijn maatschappelijk nut, onder meer omdat ze emancipatie in de hand kan 
werken.  Wie geen toegang heeft tot het internet mist een belangrijke toegangspoort tot informatie, is 
beperkt in zijn contacten, wordt gehinderd in zijn toegang tot de e-government, enz. 
 
De Internetproviders zijn commerciële bedrijven die de regels volgen die eigen zijn aan de handel, wat 
wil zeggen dat in geval van wanbetaling de internetverbinding wordt afgesloten. 
Een aantal goederen zoals water, aardgas en elektriciteit worden beschouwd als basisgoederen en zijn 
vanwege het essentiële karakter ervan onderworpen aan een specifieke regelgeving, waarbij correcties 
worden aangebracht aan de economische regels van de vrije markt, zodat een minimumaanbod van 
deze diensten wordt behouden ten behoeve van mensen in de minst gunstige economische en sociale 
situaties. 
 
Voor de ombudsmannen moet de toegang tot het internet beschouwd worden als een basisbehoefte, 
waarvoor dezelfde specifieke beschermingsregels moeten gelden. 
 
Over  POOL: 
Het Permanent overleg Ombudslui is het netwerk van Belgische ombudsmannen.  De ombudsmannen vormen samen een vereniging met 
een wisselende voorzitter. Momenteel is de voorzitter de Ombudsman van Wallonië en de Franse Gemeenschap, Marc BERTRAND. Deze 
vereniging maakte de portaalsite Ombudsman.be, die de burger leidt naar de juiste ombudsman, die een oplossing zal zoeken voor zijn 
probleem. 
Dit probleem kan betrekking hebben op een administratie of een organisatie, uit de openbare of de particuliere sector. Alvorens een klacht 
in te dienen, moet de burger eerst proberen het probleem op te lossen met de betrokken overheidsdienst of organisatie. 
Elke ombudsman onderzoekt dan de klacht onafhankelijk en objectief. Als de klacht niet gegrond is, legt hij de redenen daarvoor uit. 
Aan de hand van klachten, stelt de ombudsman vast wat niet werkt . Hij doet aanbevelingen om problematische situaties te verbeteren. 
 
Contactpersoon: Karla BLOMME-, Ombudsvrouw van de Stad Antwerpen, gsm 0494/199063 - karla.blomme@antwerpen.be – 
www.ombudsman.be (enkel voor de pers) 
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