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De ombudsman en de klager: tevredenheid en herstel van het 

vertrouwen1 
 

 

1. Inleiding 

 

Midden jaren ’90 werd in het Belgisch parlement de wet tot instelling van het college van de 

federale ombudsmannen gestemd. Het Vlaams niveau kende reeds langer een ombudsdienst, maar 

pas met het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst
2
 werd de toen 

al bestaande ombudsdienst ondergebracht bij de wetgevende macht. De context waarin deze 

wettelijke regelingen tot stand kwamen, zorgde voor hoge verwachtingen binnen de politieke wereld. 

Er was -aldus de retoriek- een kloof met de burger, die op verschillende manieren tot uiting kwam 

(opkomst extreem-rechts, Witte Mars,..). Op bestuurlijk vlak werden begin jaren ’90 een aantal 

maatregelen genomen zoals de wet en het decreet op de openbaarheid van bestuur, de motivering 

van de bestuurshandelingen en het handvest van de gebruiker van de openbare diensten. Allemaal 

moesten ze zorgen voor het dichten (of kleiner maken) van de kloof met de burger
3
.  

 

Nu, tien jaar later, is het tijd om de ombudsdiensten van nabij te evalueren. Waarom dienen burgers 

klacht in? Zijn ze tevreden over de afhandeling van die klacht? Wat bepaalt hun tevredenheid? En is 

er een effect van het optreden van de ombudsman op het vertrouwen van de burgers in de overheid 

of de administratie? 

 

 

2. Vermeende crisis en oprichting van ombudsdiensten 

 

Bij de oprichting van ombudsdiensten werd van twee uitgangspunten vertrokken. Ten eerste nam 

men aan dat er een probleem was met het vertrouwen van de burger in de overheid en de politiek. 

Ten tweede ging men ervan uit dat de ombudsman hiervoor (deels) een oplossing kon bieden.  

 

België werd in de jaren ’90 gekenmerkt door een aantal gebeurtenissen die de politieke wereld op 

zijn kop zetten. Als eerste was er de uitslag van de verkiezingen van 24 november 1991. Deze eerste 

‘Zwarte Zondag’ zorgde voor een doorbraak van de protestpartij ‘Rossem’ en het extreem-rechtse 

Vlaams Blok. Eerder dat jaar had Verhofstadt zijn eerste ‘Burgermanifest’ gepubliceerd waarin hij 

het had over ‘de kloof tussen burger en politiek’
4
, die -aldus de achterflap van het boek- nog nooit zo 

breed was geweest. Geleidelijk aan werd dit discours overgenomen door politiek en media. 

Gebeurtenissen later in de jaren ’90, zoals de aanhouding en ontsnapping van Marc Dutroux, de 
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Witte Mars en de dioxinecrisis, voltrokken zich volgens Elchardus tegen een haast constante 

achtergrond van politieke schandalen en anti-politieke gevoelens
5
. 

 

Binnen de literatuur bestaat er echter weinig eensgezindheid over (de systematiek van) de werkelijke 

evolutie van het vertrouwen in de overheid en haar instellingen in de Westerse landen. Klingemann 

merkt voor een aantal Westerse landen een daling op van het vertrouwen in het parlement in de 

eerste helft van de jaren ’90
6
. Listhaug heeft het over trends die elkaar tegenspreken

7
. Dalton vindt 

“clear evidence of a general erosion in support for politicians in most advanced industrial 

democracies”
8
. Enkel in Noorwegen en Denemarken is er geen eenduidige trend in het vertrouwen. 

De cijfers voor Nederland gaan zelfs omhoog. Mede daarom ziet Dekker tussen 1972 en 1998 voor 

Nederland “geen aanleiding om aan te nemen dat in de afgelopen decennia de ontevredenheid met 

het functioneren van politiek en van politici is toegenomen”
9
. Volgens Van de Walle laat een 

overzicht van de beschikbare data niet toe om een eenduidige trend aan te wijzen
10

 en is er geen 

reden tot paniek
11

.  

 

Wanneer we het binnen dit kader meer relevante perspectief van ‘de administratie’ innemen, kunnen 

we ons eveneens afvragen of er systematische evoluties zijn in het vertrouwen. Het Europees 

gemiddelde van het vertrouwen in de administratie bij het Europees Waardenonderzoek
12

 is 

ongeveer even hoog in 1981 als in 1990 en 1999. Data van Eurobarometer
13

 geven -over de landen 

heen- vanaf de eerste meting in 1997 enkel fluctuaties weer in het vertrouwen in de 

overheidsdiensten, en geen systematische trends. Enige uitzondering hierop is België, waar we een 

vrij scherpe stijging zien. In 1997 had slechts 27% van de respondenten vertrouwen in de 

administratie. Vier jaar later was dat 52%, waarmee België zich plaatst rond het Europese 

gemiddelde. De uitzonderlijke positie van België rond 1997 suggereert dat er toen sprake was van 

een crisis in het vertrouwen. Die bevinding sluit op zich vrij goed aan bij het discours rond de 

vertrouwenscrisis in de jaren ’90.  

 

De vermeende oplossingen voor die gepercipieerde crisis op bestuurlijk vlak wezen volgens Maes op 

de “noodzaak van een fundamentele heroriëntering van de relatie tussen burger en bestuur evenals 

van het remediëren aan het wantrouwen en onbegrip van de burger ten aanzien van de overheid”
14

. 

Dit resulteerde in zaken als de wet op de openbaarheid van bestuur, de verplichte motivering van de 
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bestuurshandelingen, het handvest van de gebruiker van de openbare diensten en de oprichting van 

het college van de federale ombudsmannen
15

. Het uitgangspunt van deze maatregelen was met 

andere woorden dat de ombudsman, samen met andere maatregelen, een (gedeeltelijke) oplossing 

zou zijn voor het lage vertrouwen. Dit vinden we duidelijk terug in de parlementaire behandeling 

van het ‘wetsontwerp tot instelling van het college van de federale ombudsmannen’. De toelichting 

bij het wetsontwerp plaatst de nieuwe ombudsdienst binnen een kader van ‘bestuurlijke 

vernieuwing’ en een ‘fundamentele heroriëntatie in de relatie tussen burger en bestuur’ waarbij de 

kloof tussen burger en overheid voor een deel gedicht zou worden. De doelstellingen hiervan waren 

voor de toenmalige minister bevoegd voor binnenlandse zaken en ambtenarenzaken (Johan Vande 

Lanotte) vrij talrijk: een beter werkende, open, gedepolitiseerde en klantvriendelijkere administratie, 

een daling van het wantrouwen, het mondiger maken van de burger, het versterken van de controle 

op de uitvoerende macht en de tussenkomst van de burger daarin
16

. Uiteindelijk zou de stemming 

uitmonden in de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen
17

. Het zou nog 

meer dan anderhalf jaar duren (tot januari 1997), alvorens de eerste twee ombudsmannen effectief de 

eed konden afleggen en hun werking konden aanvatten.  

 

Op Vlaams niveau zien we dezelfde retoriek terugkeren als op federaal niveau. Vlaams 

parlementslid Jean-Marie Bogaert stelt: “Om de kloof tussen burger en bestuur te dichten, hebben 

we ombudsdiensten opgericht”
18

. Net als op het federale niveau is ook hier quasi-unanimiteit bij de 

stemming over het voorstel.  

 

Toenmalig CVP-parlementslid Luc Goutry, die zelf betrokken was bij de totstandkoming van de wet 

van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, vat de context waarin ombudsdiensten 

tot stand kwamen perfect samen:  

 

"De houding van de politiek in 1995 [wanneer de wet werd gestemd] was er dus eerder één van 

reparatie, dan dat het om een echte ombudscultuur ging. Men stelde vast dat dingen waren 

misgelopen, en men vroeg zich af hoe men ze zou repareren, hoe er organen konden 

gecreëerd worden om intermediair iets te doen aan de kloof tussen burger en Parlement”
19

. 

 

Zoveel jaar later is het discours rond de kloof nog niet verdwenen. Zo lezen we in de ‘oproeping 

voor het ambt van ombudsman/-vrouw’ dat het toekomstige hoofd van de federale ombudsdienst 

“moet bijdragen tot het dichten van de kloof tussen de burger en de overheid”
20

. Bij de bespreking 

van  een boek van de Vlaamse ombudsman (‘De ombudsman van de stad’), stelt een journaliste: 

“Het is dan onder andere de taak van de ombudsman de burger opnieuw vertrouwen te geven in de 

administratieve diensten”
21

. Bij de (Nederlandse) Nationale Ombudsman klinkt het: “Vanuit deze 

functies wil de ombudsman een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen van de burger in de 
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overheid.”
22

 Het mag duidelijk zijn dat het herstellen van het vertrouwen in de overheid wordt 

gezien als een niet onbelangrijke kerntaak van een ombudsdienst. 

 

 

3. Achterliggende redenering van het herstel van het vertrouwen 

 

Achter de redenering ‘instellen van ombudsman → stijging van het vertrouwen’, gaat een complexer 

model schuil dat we hier zullen uitdiepen. Het gaat meer bepaald om de micro-prestatiehypothese, 

die hieronder schematisch wordt afgebeeld.  

 

Figuur 1 - De micro-prestatiehypothese 
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Tevredenheid

Vertrouwen

Prestatie

Tevredenheid

Vertrouwen

Overheid

Dienst x1

Dienst x2

Dienst xn  
 

De micro-prestatiehypothese ligt impliciet of expliciet aan de basis van tal van administratieve 

hervormingen. Er wordt aangenomen dat een verhoging van de objectieve kwaliteit in één dienst 

leidt tot een grotere tevredenheid over die dienst bij gebruikers. Op zijn beurt leidt dit laatste tot een 

hoger vertrouwen in die dienst
23

. De evoluties op dit micro-niveau (de dienst) hebben dan een 

weerslag op het beeld van de overheid in het algemeen
24

. 
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De micro-prestatiehypothese gaat zeer sterk uit van rationele actoren, die op een objectieve manier 

de kwaliteit evalueren. Er zijn echter tal van bezwaren te formuleren tegen de geformuleerde 

stellingen. We geven er hier een aantal. 

 

Als eerste is de tevredenheid van mensen afhankelijk van een aantal factoren dat bij de micro-

prestatiehypothese niet in rekening wordt gebracht. Zo zullen gebruikers over het algemeen 

tevredener zijn over een dienst die financiële ondersteuning biedt dan over een dienst die een 

belasting oplegt
25

. Algemeen gesproken is het zo dat de mate van sympathie voor de missie van de 

dienst een effect kan hebben op de tevredenheid. 

 

Een tweede bezwaar is dat burgers over het algemeen vrij sterk beïnvloed worden door stereotypes
26

. 

Het vertrouwen in een abstract begrip als ‘de administratie’ of ‘de overheid’ ligt over het algemeen 

lager dan het vertrouwen in de Vlaamse, federale en gemeentelijke administratie of overheid
27

. Van 

de Walle en Bouckaert merken op dat het goed mogelijk is dat burgers een negatief oordeel vellen 

over de administratie omdat ze een slecht beeld hebben van de overheid in het algemeen
28

.  

 

Algemeen gezien kan gesteld worden dat de op causaliteit gebaseerde relatie ‘kwaliteit → 

tevredenheid → vertrouwen’ al te simplistisch is. Men kan zich bijvoorbeeld vragen stellen bij de 

exacte betekenis van het woord ‘kwaliteit’. Kwaliteit heeft verschillende dimensies, gaande van de 

kwaliteit van de besluitvorming over de kwaliteit van het personeel tot de kwaliteit van de fysieke 

toegankelijkheid.  

 

Een ombudsdienst is een dienst met relatief weinig formele macht
29

. Wanneer de klacht uitdraait op 

een positief gevolg voor de klager is dat mede mogelijk door de ‘goodwill’ van de administratie. 

Wanneer dat echter niet het geval is, gaat de administratie in de ogen van de klager normaal gezien 

drie keer in de fout. Eerst door een fout te maken en dan door deze twee maal (waarvan eenmaal met 

hulp van de ombudsdienst) niet recht te zetten. Dat laatste is een gevolg van het tweedelijnskarakter 

van de meeste ombudsinstanties. Een klager moet normaal gezien eerst zelf proberen het conflict 

met de administratie op te lossen. In de wet van 22 maart 1995 luidt het: “De belanghebbende moet 

vooraf contact zoeken met die overheden teneinde genoegdoening te verkrijgen.
30

” Het 

ombudsdecreet op Vlaams niveau gebruikt zo goed als dezelfde formulering
31

. 
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Los van bovenstaande bezwaren, kunnen we stellen dat indien de ombudsdienst en de administratie 

uiteindelijk een fout rechtzetten, dat volgens de micro-prestatiehypothese moet leiden tot twee 

zaken: 

 

1. Een grotere tevredenheid met het resultaat dat de ombudsman heeft bereikt 

2. Een grotere tevredenheid over de specifieke overheidsdienst en de 

overheid/administratie als geheel 

 

Die hogere tevredenheid op het niveau van de dienst kan volgens de micro-prestatiehypothese 

geëxtrapoleerd worden naar het macro-niveau van de gehele administratie. In de vijfde paragraaf 

testen we de hypothese dat een hogere ombudstevredenheid leidt tot een hoger vertrouwen in de 

administratie of de overheid aan de hand van drie cases: de federale ombudsman, de Vlaamse en de 

Mechelse ombudsdienst. Tevens bekijken we wat de klagers juist van de ombudsdiensten 

verwachten en hoe tevreden ze ermee zijn. Eerst gaan we echter in op de onderzoeksmethodologie. 

 

 

4. Methode 

 

Hoewel er in dit artikel drie ombudsdiensten onderzocht worden, gaat het hier slechts om twee 

verschillende onderzoeken. De bevragingen van de verzoekers bij de Mechelse en de Vlaamse 

ombudsdienst werden uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen Management School (UAMS). De 

bevraging bij de federale ombudsman vond plaats binnen het kader van een bestuurskundige 

licentiaatsverhandeling aan de K.U.Leuven. Ook de methode van dataverzameling was verschillend. 

Daar waar UAMS gebruik maakte van een telefonische enquête, werd bij het onderzoek bij de 

federale ombudsman gewerkt met een postenquête.  

 

Tabel 1 - Methodologie verschillende surveys 

Niveau Federaal Vlaanderen Mechelen 

Methode dataverzameling Postenquête Telefonische enquête Telefonische enquête 

Steekproef 518 726 323 

Gerealiseerd 295 181 150 

Respons 57% 25% 46% 

Periode Januari-april 2004 Juli 2002 Juli 2002 

 

Er zijn tevens een aantal gelijkenissen tussen de onderzoeken. Ze namen beide de ontvankelijke 

klachten van het jaar 2001 in aanmerking. Hieruit werd een aantal klachten geschrapt omdat deze 

nog niet volledig behandeld waren.  Aangezien enkel ontvankelijke klachten onderzocht werden, 

was er geen plaats voor onontvankelijke klachten, informatievragen of doorverwijzingen. Uit de 

verschillende databestanden werd een toevalssteekproef genomen. Bovenstaande tabel geeft verdere 

details over het veldwerk. 

 

Twee zaken vallen in tabel 1 nog op. Enerzijds is er de lage responsgraad bij het onderzoek bij de 

Vlaamse ombudsdienst. Dit laatste is een gevolg van het feit dat de klagers bij de Vlaamse 

ombudsdienst slechts éénmaal gecontacteerd werden
32

. In de bevragingen bij de andere 
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ombudsdiensten werden de verzoekers wel meermaals gecontacteerd. Anderzijds valt ook het 

verschil in tijd op tussen beide onderzoeken. Daar waar de dataverzameling bij de Mechelse en de 

Vlaamse ombudsdienst in het jaar na het indienen van de klacht plaatsvond, was dat bij de federale 

ombudsman slechts begin 2004. Toch merken we bij dit laatstgenoemde onderzoek relatief weinig 

item non-respons
33

, wat een geruststelling is voor de kwaliteit van de data. 

 

De vragen over ombudstevredenheid en de daarbij gebruikte antwoordcategorieën zijn bij beide 

onderzoeken vrij gelijkaardig. Het onderzoek bij de federale ombudsman bevatte echter meer vragen 

hierover. Er werd gepeild naar de tevredenheid over een aantal deelaspecten van de contacten met de 

ombudsman (onpartijdigheid, deskundigheid,…). Het belang van deze aspecten wordt in het 

volgende deel geanalyseerd.  

 

De vraag over het vertrouwen in administratie en overheid verschilde grondig tussen beide surveys. 

Bij de federale ombudsman werd de vraag en de schaal van de European Social Survey
34

 

overgenomen
35

. Enkel de bevraagde instelling werd gewijzigd om beter te passen binnen de 

relevante context (‘federale administratie’). Het UAMS-onderzoek werkte met een meer 

conventionele vijfpuntenschaal gaande van ‘heel weinig vertrouwen’ tot ‘zeer veel vertrouwen’. 

Tevens werd niet gevraagd naar het vertrouwen in ‘de administratie’, maar in de federale, Vlaamse, 

provinciale en gemeentelijke ‘overheid’. Dit verschil in terminologie (administratie vs. overheid) 

kan uiteraard voor verschillen in de resultaten zorgen.  

 

Enerzijds zijn dit soort verschillen een nadeel. Het maken van vergelijkingen tussen de Vlaamse en 

federale ombudsdiensten wordt hierdoor in de praktijk zeer moeilijk. De resultaten van surveys zijn 

zeer vaak afhankelijk van de context en de methode van het onderzoek, die hier vrij sterk 

verschillen
36

. Anderzijds zou het een geruststelling kunnen zijn wanneer onderzoek met een 

verschillende methodologie tot gelijkaardige resultaten leidt.  

 

 

5. Resultaten 

 

Verwachtingen over de ombudsman 

 

Bij de plenaire behandeling van het decreet van 7 juli 1998 houdende de instelling van de Vlaamse 

ombudsdienst werd de ombudsdienst gezien als het tegenovergestelde van het dienstbetoon. Daar 

waar bij dienstbetoon gezocht wordt naar individuele oplossingen voor een collectief probleem, zou 
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Instituut voor de Overheid. 66 p. of Krysan, M., Schuman, H., Scott, L. J. & Beatty, P. (1994). Response rates and 

response content in mail versus face-to-face surveys.  Public Opinion Quarterly, 58: 381-399. 
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de ombudsman zoeken naar een collectieve oplossing voor een individueel probleem (bijvoorbeeld 

door de bundeling van deze problemen in het jaarverslag)
37

. De ombudsvrouw van de stad Gent 

huldigt echter niet die visie. Zij verdeelt de burgers die klagen bij de ombudsman in drie groepen. 

Ten eerste zijn er de klagers wiens klacht louter individueel is. Hierbij kan men het voorbeeld geven 

van een klacht over het te laat afleveren van een bouwvergunning. Een tweede groep uit zijn klacht 

in het belang van de gemeenschap. Dit zijn de ‘sociale klagers’. Tussen beide ideaaltypes zit een 

groep klagers die hun persoonlijke klacht koppelen aan het algemeen belang
38

. Deze visie verschilt 

dus enigszins van de visie die bij de parlementaire behandeling van het decreet gehuldigd werd. De 

facto is het onderscheid tussen mensen die klagen uit eigenbelang en mensen die klagen in het 

belang van de gemeenschap natuurlijk troebel. Ook voor wie een verontschuldiging wil, kan het 

vermijden dat anderen hetzelfde probleem ervaren een achterliggende reden zijn om naar de 

ombudsman te stappen. De realiteit is dus complexer dan het ideaaltypische onderscheid doet 

vermoeden.  

 

In de onderstaande tabel bekijken we de redenen voor het indienen van een klacht op het federale 

niveau. De motieven die vertrokken vanuit een persoonlijke bezorgdheid (vb. schadevergoeding) 

staan bovenaan. In de laatste twee rijen staan de ‘sociale’ redenen voor het indienen van een klacht.  

 

Tabel 2 - Reden voor het indienen van de klacht bij de federale ombudsman 

Reden voor klacht % 

Beslissing wijzigen 35,2 

Schadevergoeding 5,6 

Frustratie/woede uiten 4,4 

Verontschuldiging krijgen 2,8 

Gelijkgestemde vinden 1,9 

Zorgen voor een beter werkende overheid 34,3 

Dienst publiekelijk aanklagen 15,9 

 

De resultaten tonen alvast op federaal niveau een groot aantal sociale klagers. Zo groot dat we ons 

kunnen afvragen of sommige klagers zichzelf niet iets te idealistisch voorstellen. De belangrijkste 

individuele reden om klacht in te dienen, is het wijzigen van een bepaalde beslissing. Het krijgen van 

een verontschuldiging of een schadevergoeding speelt veel minder mee.  

 

De bepalende factor bij de redenen voor het indienen van een klacht, blijkt het contact met de 

overheid. Wie naar eigen zeggen meer dan leeftijdsgenoten
39

 in contact komt met de overheid, is 

meer geneigd om een antwoord te geven in de sociale categorieën. Klagers die minder in aanraking 

komen met de overheid dienen minder vaak klacht in om te zorgen voor een beter werkende 

overheid of om een bepaalde dienst publiekelijk aan te klagen.  

 

Ook voor de Vlaamse en de Mechelse ombudsdienst werd de vraag naar de achterliggende reden 

voor de klacht gesteld. Hierbij gold echter een andere classificatie.  

                                                 
37

 Hand. Vlaams Parlement 1997-98, 24 juni 1998, 27-36. 
38

 Ombudsvrouw Gent (2002). Jaarverslag 2002. Gent. 256 p. 
39

 De hierbij gestelde vraag luidde: “Hoe vaak komt U, in vergelijking met andere mensen van Uw leeftijd, in contact met 

de overheid?” 
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Tabel 3 - Reden voor het indienen van de klacht bij de Mechelse en Vlaamse ombudsdiensten 

Reden voor klacht % Vlaanderen % Mechelen 

Mening geven, frustratie uiten 7,2 61,0 

Geld ontvangen waar klager recht op heeft 51,8 7,3 

Zorgen dat beslissing wijzigt 17,3 8,5 

Verklaring 7,2 4,9 

Verontschuldiging 3,6 3,7 

Eigen fout rechtzetten 2,9 0,0 

Vermijden dat anderen probleem ervaren 2,9 11,0 

Zorgen dat dienst verbetert 7,2 3,7 

 

Er zijn duidelijk verschillen tussen beide ombudsdiensten, ook al werd dezelfde vraag gesteld. 

Financiële motieven spelen veel vaker mee op Vlaams niveau dan op het lokale niveau. Die 

vaststelling is weinig verwonderlijk. Meer dan de helft van de klachten van 2001 bij de Vlaamse 

ombudsdienst had betrekking op fiscale dossiers. In tegenstelling tot het federale en regionale niveau 

lijkt het dat de ombudsdienst op lokaal niveau voor de burger wél een kanaal is voor het uiten van 

zijn of haar mening en frustratie. 

 

Wanneer we de vergelijking maken tussen de klagers bij de federale ombudsman en de klagers bij de 

Vlaamse en Mechelse ombudsdiensten, valt op dat de klagers op het federale niveau veel vaker 

sociale redenen aangeven. Een probleem hierbij is de categorie ‘zeggen wat ik dacht, mijn woede of 

frustratie kwijtraken’. Die kan geïnterpreteerd worden als een sociale reden, wanneer het zou gaan 

om een mening over hoe de werking van een dienst kan verbeterd worden. Een andere reden waarom 

het moeilijk is om het onderzoek bij de Vlaamse en Mechelse ombudsdienst te vergelijken met dat 

bij de federale ombudsman is het verschil in onderzoeksmethodiek. Meer bepaald waren er bij het 

UAMS-onderzoek veel antwoorden in de (voor de weergave niet in aanmerking genomen) categorie 

‘andere’. 

 

 

Tevredenheid over de ombudsman 

 

Twee aspecten van de tevredenheid werden onderzocht: de tevredenheid met de werkwijze van de 

ombudsman en de tevredenheid met het resultaat dat bereikt werd. Meer dan 3/4
e
 van de verzoekers 

was tevreden over de werkwijze van de ombudsman. De klagers die ontevreden waren over de 

werkwijze, waren vaak ook ontevreden over het resultaat van hun klacht. De samenhang tussen de 

tevredenheid over de werking en de tevredenheid over het resultaat is in de drie onderzoeken zeer 

sterk (zie de correlaties
40

 in tabel) en significant (p = 0,000). 

 

Tabel 4 - Tevredenheid over de werking van de ombudsdiensten 

 Federale ombudsman 

Vlaamse 

ombudsdienst 

Mechelse 

ombudsdienst 

Zeer tevreden 39,8 59,3 69,6 

                                                 
40

 Het gaat hier om Kendall’s Tau-b correlaties, aangezien er gewerkt wordt met ordinale variabelen. 
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Eerder tevreden 37,4 15,8 12,2 

Noch tevreden, noch 

ontevreden 
11,4 4 2,7 

Eerder ontevreden 6,6 6,8 6,1 

Zeer ontevreden 4,8 14,1 9,5 

Correlatie met 

tevredenheid resultaat 
0,566 0,587 0,595 

 

Indien we de verschillende ombudsdiensten vergelijken, dan zijn de verschillen al bij al zeer beperkt. 

Er zijn bij de federale ombudsman wel opvallend minder verzoekers die een antwoord in de extreme 

categorieën geven. Een aspect dat bij dit soort vergelijkingen niet uit het oog mag verloren worden, 

is het effect van een verschillende methode van dataverzameling. Een telefonische afname wordt 

gekenmerkt door een relatief grote neiging tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden. Bij 

postenquêtes is dat veel minder het geval
41

. Bovendien kunnen de resultaten nog van elkaar 

verschillen door de aard van de klachten die elke ombudsdienst te verwerken krijgt. Verschillende 

ombudsdiensten krijgen met verschillende soorten klachten te maken, van verschillende soorten 

burgers
42

. Wanneer een ombudsdienst moeilijkere klachten te verwerken krijgt, heeft dat 

ongetwijfeld effect op de mogelijkheden om een positief resultaat te bereiken.  

 

Wat de evaluatie van het resultaat betreft, blijkt dat overal meer dan de helft van de verzoekers 

tevreden is, tegenover iets meer dan een derde ontevreden. Daarmee zijn de respondenten significant 

minder positief over het resultaat dan over de werking van de ombudsdiensten, een bevinding die 

ook in ander onderzoek naar voor kwam
43

. Mogelijk heeft dit fenomeen te maken met het feit dat 

een aantal klagers hoopte dat de ombudsman zich meer aan hun kant zou opstellen. Het feit dat een 

klacht ontvankelijk is, betekent immers nog niet dat de klager gelijk heeft. Een andere oorzaak kan 

liggen in het feit dat een aantal problemen meer structurele oplossingen behoeft. De ombudsman 

deelt zijn voorstellen in dat verband mee aan het parlement, waar ze soms blijven liggen. Als laatste 

kan een deel ook verklaard worden door een minder vlotte samenwerking met de administratie. 

 

Tabel 5 - Tevredenheid over het resultaat van de klacht bij de ombudsdiensten 

 

Federale 

ombudsman 

Vlaamse 

Ombudsdienst 

Mechelse 

ombudsdienst 

Zeer tevreden 33,0 37,9 46,2 

                                                 
41

 Voorbeelden van effecten van de methode van dataverzameling: Aquilino, W. S. o.c., Fowler Jr., F. J., Roman, A. M. 

& Xiao Di, Z. o.c. en Kampen, J. K.,  Van de Walle, S.,  Bouckaert, G. & Maddens, B. (2003). De effecten van context 

en methode op de uitkomsten van survey onderzoek: Een empirisch vergelijk van drie metingen van het vertrouwen in de 

overheid.  Vijfde rapport " Burgergericht besturen: kwaliteit en vertrouwen in de overheid. Leuven: Instituut voor de 

Overheid. 66 p. 
42

 Een aantal van deze verschillen ligt uiteraard structureel. De federale ombudsman krijgt veel te maken met klachten 

van asielzoekers. De Vlaamse ombudsdienst kan over de dossiers van asielzoekers uiteraard niet aangesproken worden. 

In 2000 ging een derde van de klachten bij de Vlaamse ombudsdienst over kijk- en luistergeld. In 2004 werden nog 

slechts vier klachten behandeld over het thema. Zie: Vlaamse Ombudsdienst (2005 ).  Jaarverslag 2004.   Brussel: 

Vlaamse Ombudsdienst. 286 p. 
43

 MORI Social Research Institute (1999). Complainants Survey 1999: Research Study Conducted for Local Government 

Ombudsman. The Commission for Local Administration in England. 61 p. 
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Eerder tevreden 17,4 13,0 10,5 

Noch tevreden, noch ontevreden 14,9 8,5 5,6 

Eerder ontevreden 17,0 14,7 12,6 

Zeer ontevreden 17,7 26 25,2 

 

De survey bij de federale ombudsman stelde een aantal vragen naar deelaspecten van tevredenheid. 

Concreet gaat het om de bereikbaarheid, de mogelijkheid voor de klager om zijn kant van het 

verhaal uit te leggen, de beleefdheid van de ombudsman, zijn deskundigheid, zijn hulpvaardigheid, 

de mate waarin de klager op de hoogte werd gehouden over zijn klacht, of de ombudsman zijn 

beslissingen motiveerde, of ze redelijk waren, of hij zich onpartijdig opstelde, of de klacht op tijd 

was afgehandeld en de ontvangstmelding op tijd verstuurd.  

 

We onderzoeken welke aspecten een significant effect hebben op de tevredenheid met werking van 

de ombudsman en het resultaat dat in het specifieke dossier bereikt werd. Onderstaande tabel geeft in 

de eerste plaats de correlatie tussen de tevredenheid en de deelaspecten van de werking van de 

ombudsman. In de kolom daarnaast staat aangeduid welke aspecten ook significant zijn in een 

multivariaat ordinaal regressiemodel
 44

. 

 

Tabel 6 - Determinanten van tevredenheid met de werking van de federale ombudsman en het resultaat van zijn 

tussenkomst 

 

Tevredenheid met 

resultaat  

Tevredenheid met 

werking 

 Bivariate
45

 correlatie Multivariaat significant? Bivariate correlatie 

Bereikbaarheid .313  .209 

Verhaal uitleggen .482  .347 

Beleefdheid .343  .258 

Deskundigheid .610 X .526 

Hulpvaardigheid .542  .437 

Op de hoogte houden .470  .358 

Motivering beslissingen .561  .480 

Redelijkheid beslissingen .620 X .589 

Onpartijdigheid .530 X .476 

Afhandelingstijd .504 X .472 

Tijd tot ontvangstmelding .439  .310 

 

Alle kwaliteitsaspecten hangen significant samen met zowel de tevredenheid over de werking als de 

tevredenheid over het resultaat. Wanneer we deze aspecten analyseren aan de hand van een ordinaal 

regressiemodel, zien we dat vier factoren een significante invloed blijken te hebben op de 

tevredenheid met zowel de werking van de ombudsman als met het resultaat: de deskundigheid van 

                                                 
44

 Een multivariaat model laat toe analyses te maken waarbij meer dan twee factoren in rekening worden gebracht. In dit 

geval laat deze analyse toe te zien welke aspecten het belangrijkste effect hebben op de tevredenheid.   
45

 Correlatie tussen de twee variabelen. 
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de ombudsman, de redelijkheid van zijn beslissingen, zijn onpartijdigheid en de afhandelingstijd. De 

overige variabelen zijn niet-significant, wat uiteraard niet betekent dat ze volstrekt onbelangrijk zijn. 

Het model verklaart in totaal meer dan 60% van de variantie. 

 

 

Tevredenheid en vertrouwen 

 

Hierboven hebben we uitvoerig aangetoond dat de ombudsdiensten in ons land gecreëerd werden in 

een sfeer van ‘reparatie’. Er moest iets gedaan worden aan de kloof met en het wantrouwen van de 

burger. In dit deel onderzoeken we de link tussen de tevredenheid met het resultaat van de 

tussenkomst van de ombudsman en het vertrouwen van de respondenten in de overheid of de 

administratie. We doen dat in de eerste plaats bivariaat, waarbij we dus enkel de 

ombudstevredenheid en het vertrouwen onderzoeken. In een tweede fase nemen we een multivariaat 

perspectief in door andere factoren die een invloed kunnen hebben op het vertrouwen in rekening te 

brengen. Dit betekent dat we met zoveel mogelijk zekerheid de rol van het optreden van de 

ombudsman in het herstel van het vertrouwen onderzoeken.  

 

Bivariaat 

Om tot de tabel 7 te komen, hebben we de respondenten opgedeeld in drie groepen: personen met 

vertrouwen in de administratie of de overheid (in de tabel ‘ja’), personen zonder vertrouwen (in de 

tabel ‘neen’) en een restcategorie die niet in de tabel wordt weergegeven. Deze laatste categorie 

omvatte de respondenten die noch vertrouwend, noch wantrouwend waren. Per onderzoek (federaal, 

Vlaams en Mechels) worden de kolompercentages weergegeven voor de tevredenheid met het 

resultaat van de klacht, en dat zowel voor personen met als personen zonder vertrouwen.  

 

Tabel 7 - Verband tussen vertrouwen en tevredenheid met het resultaat (bivariaat) 

 Tevredenheid met resultaat 
Vertrouwen in de 

federale administratie 

Vertrouwen in de 

Vlaamse overheid 

Vertrouwen in de 

gemeentelijke overheid 

 Ja Neen Ja Neen Ja Neen 

Zeer ontevreden 11,8 26,7 4,5 32,3 18,5 26,6 

Eerder ontevreden 19,3 11,9 9,1 10,8 14,8 12,5 

Tevreden, noch ontevreden 18,5 13,9 9,1 7,5 7,4 4,7 

Eerder tevreden 18,5 15,8 22,7 10,8 3,7 12,5 

Zeer tevreden 31,9 31,7 54,5 38,7 55,6 43,8 

Totaal 100 100 100 100 100 100 

 

Wat kunnen we opmaken uit deze tabel? We zien dat er bij de personen die geen vertrouwen hebben 

in de administratie of de overheid meer ontevredenen zijn. Omgekeerd zijn er bij de personen mét 

vertrouwen substantieel meer tevredenen. De verschillen zijn echter, zeker bij de federale 

ombudsman, vrij beperkt. 

 



 13 

Wanneer we kijken naar de correlatie
46

 tussen vertrouwen in de administratie/overheid en 

tevredenheid met het resultaat, dan krijgen we opnieuw een bevestiging van de beperkte samenhang 

tussen beide variabelen. Voor de federale ombudsman ligt de correlatie het laagst ( b (correlatie) = 

0,078 ; p
47

 = 0,048). Net als bij de Vlaamse ombudsdienst ( b = 0,111 ; p = 0,068) is de samenhang 

randsignificant. De hoogste correlatie vinden we terug bij de Mechelse ombudsdienst ( b = 0,146 ; p 

= 0,024). Ook de correlatie tussen de tevredenheid met de werking van de ombudsdienst en het 

vertrouwen is bij de drie onderzochte ombudsdiensten relatief beperkt.   

 

In figuur 2 wordt per tevredenheidsscore het gemiddelde gegeven van het gerapporteerde 

vertrouwen
48

. Een analyse daarvan leert ons dat de data voornamelijk een afbraakeffect suggereren. 

Bij de waarden die gaan van ‘eerder ontevreden’ tot en met ‘zeer tevreden’ ligt het vertrouwen in de 

administratie of de overheid ongeveer even hoog. Enkel de respondenten die zeer ontevreden zijn 

over het resultaat van hun klacht, waren sterk wantrouwend. Een andere hypothese is dat een 

significant deel van de klagers reeds op voorhand negatief gestemd (‘verzuurd’) is. 

 

Figuur 2 - Verband tussen vertrouwen en tevredenheid met het resultaat (bivariaat) 
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Kampen et al. spreken op basis van verschillende algemene surveys in Vlaanderen van een 

‘asymmetrisch mechanisme’. Hun gegevens doen vermoeden dat het vertrouwen wel kan worden 

                                                 
46

 Voor de correlatie werd de variabele ‘vertrouwen’ in zijn oorspronkelijke vorm (elf- of vijfpuntenschaal) gebruikt. 

Ook hier gaat het weer om Kendall’s Tau-b correlaties.  
47

 ‘p’ staat voor de significantie. Een waarde onder 0,05 duidt er over het algemeen op dat de nulhypothese (hier: geen 

samenhang tussen beide variabelen) verworpen moet worden.  
48

 Om de data duidelijker weer te geven, werden de waarden van de federale ombudsman (waar het vertrouwen op een 

elfpuntenschaal werd gemeten) gehalveerd. 
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afgebroken, maar niet of nauwelijks kan worden opgebouwd
49

. Een gelijkaardig fenomeen zien we 

in de bovenstaande figuur.  

 

Multivariaat 

Het vertrouwen in de overheid is een complex gegeven. De meeste multivariate modellen slagen er 

maar in beperkte mate in om het vertrouwen (of wantrouwen) in de overheid te verklaren. In wat 

volgt onderzoeken we empirisch of de ombudsman een rol kan spelen in het herstel van het 

vertrouwen.   

 

Naar de oorzaken van wantrouwen en vertrouwen in politiek, overheid en administratie is al heel wat 

onderzoek gedaan. Elchardus en Smits plaatsen de grootste invloed op het vertrouwen in de 

instellingen bij de combinatie van de positie op de ‘nieuwe breuklijn’ en een algemeen 

maatschappelijk onbehagen over ondermeer de toekomst. Dat eerste aspect omvat etnocentrisme, 

utilitair individualisme (de opvatting dat iedereen uit eigenbelang handelt), autoritarisme en anti-

politiek. Als tweede is er de invloed van het levensbeschouwelijk engagement. Katholieken zouden 

meer vertrouwen hebben in de instellingen dan vrijzinnigen. Deze laatste groep heeft dan weer meer 

vertrouwen dan onverschilligen en ongelovigen. Een derde invloed is het onderwijsniveau, dat op 

twee manieren speelt. Aan de ene kant is er een groep hooggeschoolden die “een anti-institutionele 

reflex ontwikkelt”. Aan de andere kant staat een groep laaggeschoolden die zich onveilig en 

onbehagelijk voelt in de samenleving. Ook zij hebben minder vertrouwen. De vierde invloed is die 

van het ‘ontologisch collectivisme’ dat stelt men het geluk van anderen nodig heeft om zelf gelukkig 

te worden. Respondenten in deze categorie hebben over het algemeen een hoger vertrouwen in de 

instellingen. Een vijfde en laatste invloed is die van de sociale participatie (het middenveld). Al deze 

variabelen verklaren in totaal 26% van de variantie
50

.  

 

Daar waar Elchardus en Smits het ‘vertrouwen in de instellingen’ onderzoeken, kiezen Kampen en 

Molenberghs er expliciet voor om het vertrouwen in de regering als focus te nemen. De verklarende 

variabelen in hun model zijn: opleidingsniveau, tevredenheid met de verdeling van bevoegdheden 

tussen federaal en regionaal niveau, nationale identiteit, interpersoonlijk wantrouwen, tevredenheid 

met de werking van de Belgische democratie, politieke vervreemding, politieke interesse en het 

oordeel over de Belgische economie. De verklaarde variantie voor dit model ligt aan de lage kant 

(15%) en doet de auteurs vraagtekens plaatsen bij de meerwaarde van causale verklarende 

modellen
51

. Pogingen om een ‘profiel’ op te stellen van de wantrouwende burger dienen met enige 

scepsis te worden benaderd. 

 

Op basis van de gegevens verzameld voor de federale ombudsman
52

, trachten we zelf een model te 

construeren dat het vertrouwen in de federale administratie kan verklaren. Hierbij kunnen we zien of, 

en in welke mate de tevredenheid met het resultaat van het ombudsoptreden een significante invloed 

                                                 
49

 Kampen, J. K., Van de Walle, S., Maddens, B. & Bouckaert, G. (2004). Burgergericht Besturen: Kwaliteit en 

Vertrouwen in de Overheid: Beleidsaanbevelingen. Leuven: Instituut voor de Overheid. 32 p. 
50

 Elchardus, M. & Smits, W. (2001). Een wantrouwig landje: Maatschappelijk vertrouwen in Vlaanderen.  In:  

Vlaanderen gepeild: de Vlaamse Overheid en burgeronderzoek 2001, Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

pp. 43-71. 
51

 Kampen, J. K. & Molenberghs, G. (2002). Vertrouwen in de regering en tevredenheid met het gevoerde beleid.  In: 

Swyngedouw, M. & Billiet, J. (red.). De kiezer heeft zijn redenen: 13 juni 1999 en de politieke opvattingen van 

Vlamingen, Leuven: Acco. pp. 179-91. 
52

 Het aantal respondenten is bij de andere onderzoeken te laag om een ordinale regressie mee uit te voeren. 
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heeft op het vertrouwen in de administratie. Tabel 8 toont een ordinale regressie voor die variabele. 

De factoren die significant zijn in het model worden daarin weergegeven. Statistisch niet significante 

variabelen werden weggelaten. Door deze werkwijze controleren we andere factoren die eventueel 

een effect kunnen hebben op het vertrouwen in de administratie. 

 

Tabel 8 - Ordinale regressie voor vertrouwen in de federale administratie 

Variabele Richting Significantie 

Sociale activiteit Hoe sociaal actiever, hoe meer vertrouwen 0,016 

Politieke interesse Hoe meer politieke interesse, hoe meer vertrouwen 0,022 

Tevredenheid met resultaat 
Hoe tevredener met het resultaat van de klacht, hoe meer 

vertrouwen 
0,019 

Leeftijd Hoe jonger, hoe meer vertrouwen 0,004 

Administratieve formaliteiten 
Hoe minder ingewikkeld men administratieve formaliteiten 

vindt, hoe meer vertrouwen 
0,014 

Ken andere personen 
Respondenten die iemand kennen die klacht heeft ingediend 

bij de ombudsman, hebben meer vertrouwen 
0,022 

 

De verklaarde variantie van dit model bedraagt 14%, wat vergelijkbaar is met het model van 

Kampen en Molenberghs. Eén conclusie blijft alvast ongewijzigd: we kunnen maar tot op een 

beperkte hoogte het vertrouwen verklaren.  

 

Het positieve nieuws is dat de tevredenheid met het resultaat wel degelijk een significante invloed 

uitoefent op het vertrouwen. Uit de bivariate correlaties bleek al dat de bijdrage van de ombudsman 

aan het vertrouwen waarschijnlijk eerder bescheiden zal zijn. Het model ondersteunt deze hypothese. 

Wanneer we de tevredenheid met het resultaat uit het model wegnemen, daalt de verklaarde variantie 

met 2%. De bijdrage van de tevredenheid met het resultaat is dus significant, maar eerder beperkt. 

De tevredenheid met de werking van de ombudsdienst helpt zelfs helemaal niet om het vertrouwen 

in de federale administratie te verklaren. In die zin sluiten deze bevindingen aan bij de literatuur die 

stelt dat er geen ‘silver bullet’ -een ‘magisch’ antwoord dat direct het probleem kan oplossen- is in 

het vertrouwensvraagstuk. Dat blijkt ook uit de andere variabelen die in het model zitten, die -op 

leeftijd na- vrij zwak significant zijn.  

 

 

Conclusie 

 

In dit artikel werd het beeld dat klagers hebben van ombudsdiensten van nabij onderzocht. We 

vonden duidelijke verschillen in de motieven van burgers om de stap naar een ombudsdienst te 

zetten. Een niet onbelangrijk deel van de klagers had naar eigen zeggen motieven die niet enkel 

betrekking hadden op louter individuele beslommeringen. Een bepalende factor daarbij was het 

contact met de overheid. Wie meer in aanraking komt met de overheid was sneller geneigd om een 

probleem aan te kaarten dat niet als voornaamste doel heeft om een rechtstreeks individueel belang 

te verdedigen.  

 

De tweede focus van dit artikel was de tevredenheid van burgers met de ombudsdiensten. De 

legitimiteit van ombudsinstanties, die hun moreel gezag voornamelijk putten uit het feit dat ze een 

soort laatste reddingsboei zijn voor burgers die problemen hebben met de administratie, is uiteraard 

mede afhankelijk van hun eigen werking. Over die werking zijn de klagers over het algemeen vrij 
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positief. Diegenen die ontevreden waren hierover, waren meestal ook ontevreden over het resultaat 

van hun klacht.  

 

Ombudsdiensten zijn -meer dan veel andere overheidsinstanties- diensten die in aanraking komen 

met conflicten. Deze beslechten op een objectieve manier en ervoor zorgen dat de klager zich kan 

vinden in de uitkomst, is uiteraard geen gemakkelijke opdracht. Vandaar dat een percentage 

tevredenen dat iets hoger ligt dan 50% niet mag gezien worden als een ‘slecht’ cijfer.  

 

Een andere onderzoeksvraag in dit artikel was welke factoren de tevredenheid van de klagers 

verklaren. Zowel voor de tevredenheid met het resultaat als de tevredenheid met de werking van de 

ombudsdienst waren de verklarende variabelen dezelfde: onpartijdigheid, snelheid, redelijkheid van 

beslissingen en deskundigheid. Respondenten die eraan twijfelden dat de ombudsman deze 

karakteristieken bezat, waren meestal niet tevreden over het resultaat van de klacht of de werking 

van de ombudsdienst.  

 

En dan is er nog de kwestie van het effect van het optreden van de ombudsman op het vertrouwen in 

overheid en administratie. Hoewel de eerste wetsvoorstellen van de jaren ’60 dateren
53

, kwam er pas 

in de jaren ’90 een echte ‘boom’ van ombudsdiensten. Dit was voornamelijk een reactie op de 

gepercipieerde problemen in de relatie tussen burger en bestuur. Zoveel jaar later kunnen we 

inderdaad stellen dat er in de jaren ’90 in ons land sprake was van een gedaald vertrouwen in politiek 

en overheid. Ondertussen zit het vertrouwen in de overheid echter rond het Europees gemiddelde. 

Dat de meerwaarde van de ombudsman beschreven wordt in termen van het herstel van het 

vertrouwen is dus mede een gevolg van het tijdvak waarin de verschillende diensten werden 

opgericht. Het zou evenwel fout zijn om ombudsdiensten enkel te zien als een instrument dat dient 

om het vertrouwen te verhogen van burgers die klacht indienen. Daarvoor is de verhouding tussen 

het aantal klachten en de geïnvesteerde middelen te onevenwichtig. Het instellen van een 

ombudsdienst kan echter ook gezien worden als een instrument om bottom-up informatie te 

genereren. Hierdoor wordt de ombudsman een soort ‘change agent’
54

. Dat laatste krijgt de laatste 

decennia steeds meer aandacht binnen de literatuur en in de praktijk. Klachteninstanties (zoals de 

ombudsman) passen daarmee in het rijtje van instrumenten die iets kunnen zeggen over het beeld dat 

klanten en burgers hebben over organisaties. Bouckaert et al. plaatsen klachtenanalyse daarom op 

dezelfde voet als andere instrumenten die informatie kunnen geven over de perceptie die burgers en 

klanten hebben van organisaties: procesanalyse
55

, mystery shopping
56

, personeelsbevraging en de 

klantenbevraging
57

.  

 

De literatuur rond klachtenmanagement stelt dat klachten voordelen kunnen bieden aan zowel de 

organisatie als de klager. De klager kan zijn ondervonden nadeel rechtgezet zien (of het beter 

begrijpen). De organisatie kan leren uit de informatie over problemen, die men anders ofwel niet zou 
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 Bouckaert, G., Kampen, J. K., Maddens, B. & Van de Walle, S. (2001). Klantentevredenheidsmetingen bij de 

overheid: eerste rapport burgergericht besturen: kwaliteit en vertrouwen in de overheid. Leuven: Instituut voor de 
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zien, ofwel pas zou ontdekken na grondig onderzoek. Een Vlaams Parlementslid duidde dat bij de 

bespreking van het Vlaams klachtendecreet (dat de burger het recht geeft klacht in te dienen over 

Vlaamse bestuursinstellingen bij deze instellingen zelf
58

) als volgt: 

 

Ten onrechte wordt een dergelijk klachtrecht door sommige overheden als een bedreiging 

beschouwd. Een zorgvuldige klachtenbehandeling is een element van behoorlijk bestuur. 

Klachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de overheid als ze haar 

dienstverlening kwaliteitsvol wil uitvoeren
59

. 

 

Het lijkt erop dat dit laatste doel niet het belangrijkste was bij het instellen van de verschillende 

ombudsdiensten. De veronderstelling dat de ombudsman een grote bijdrage kan leveren aan het 

herstel van het vertrouwen in administratie en overheid kon op basis van onze data niet empirisch 

onderbouwd worden. De resultaten waren een schoolvoorbeeld van de dubbele betekenis van het 

woord ‘significant’
60

. Het effect van het optreden van de ombudsman was statistisch significant voor 

de verhoging van het vertrouwen van de burger in de administratie en de overheid. In deze betekenis 

wijst de term ‘significant’ erop dat de tevredenheid met het resultaat van de klacht meer dan 

toevallig gezorgd heeft voor een hoger vertrouwen. In de courante taal wordt de term ‘significant’ 

echter gebruikt om te verwijzen naar iets dat belangrijk of veelbetekenend is. Het is duidelijk dat het 

herstel van het vertrouwen eerder beperkt was. Deze bevindingen zorgen ervoor dat automatisch 

meer nadruk komt te liggen op het verbeteren van de werking van de administratie. De 

ombudsdiensten beschikken hiertoe over een onschatbare hoeveelheid informatie.  
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