
AFNEMENDE ENTITEITEN (KLANTENBEREIK)  
 
WELKE ENTITEITEN ?  
Volgende entiteiten zullen telecommunicatiediensten kunnen afnemen van de Raamovereenkomsten:  

 

1/ Klanten die deel uitmaken van het Bestuur  

 
• alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse 

Gewest: dit zijn de Vlaamse ministeries (departementen en Intern Verzelfstandigde Agent-schappen 

zonder rechtspersoonlijkheid), en de kabinetten van de Vlaamse ministers;  

 

• de autonome diensten met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staan van het Vlaams Par-lement, 

het Vlaams Parlement en de bij decreet opgerichte en aan het Vlaams Parlement ver-bonden 

instellingen;  

 

2/ Klanten die geen deel uitmaken van het Bestuur  

 
• alle entiteiten die onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een 

van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben 

(Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden), en de ei-gen 

vermogens;  

 

• alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die 

niet onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens 

oprichtingsdecreet/ -besluit:  

hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16 maart 1954 

betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B),  

hetzij onder een andere vorm van bestuur of toezicht van de Vlaamse Gemeenschap of het 

Vlaamse Gewest vallen (VOI type sui generis).  

• De gemeenschappelijke diensten en instellingen opgericht krachtens artikel 92bis, §1 of artikel 92 

bis/1, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en waarvan de 

Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest één van de medeoprichters is (zo-als Via Pass);  

• de Vlaamse Gemeenschapscommissie;  

• de verenigingen zonder winstoogmerk waarin de Vlaamse overheid minstens de helft van de 

stemmen in één van de beheersorganen heeft;  

• de lokale en provinciale besturen die zijn gesitueerd in het Vlaams Gewest, zoals hierna om-

schreven:  

de gemeenten en de districten;  

 

Ook de politiezones (zowel ééngemeentezones als meergemeentezones) die onder de rechtspersoon 

van een gemeente ressorteren, kunnen afnemen.  

de hulpverleningszones;  

de provincies;  

de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, inclusief de verenigingen zonder 

winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in 

één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;  

de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de in-

tergemeentelijke samenwerking;  

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van 

het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 

december 2008” (de zogenaamde “OCMW-verenigingen”). ;  



de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld 

in de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen  

 

Meer informatie over de entiteiten die deel uitmaken van de Vlaamse Overheid of van de lokale 

bestu-ren, vindt u op de volgende website: https://overheid.vlaanderen.be/wegwijs-vlaamse-overheid


