
Overwegende dat, in toepassing van artikel 74, de door de beheers-
vennootschappen van de rechten aangewezen personen erkend moeten
worden door de minister die bevoegd is voor het auteursrecht;

Overwegende dat de in dit besluit vermelde persoon beschikt over
de vereiste professionele betrouwbaarheid en ervaring om de vaststel-
lingen voorzien bij artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende
het auteursrecht en de naburige rechten, te verrichten,

Besluit :
Enig artikel. Wordt in toepassing van artikel 74 van de wet van

30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
erkend, voor de beheersvennootschap van de rechten « CVBA SABAM »,
Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, met ondernemingsnummer
0402.989.270 :

Mevr. Claudia Carpentier, wonende te 5330 Assesse.
Brussel, 27 maart 2009.

V. VAN QUICKENBORNE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2009/11152]
Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht

en de naburige rechten
Kopiëren voor eigen gebruik. — Goedkeuring

Bij ministerieel besluit van 27 maart 2009 is het verdelingsreglement
van 4 november 2008 van het deel « auteurs van audiovisuele werken »
van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, bepaald door
Auvibel (burgerlijk vennootschap onder de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ondernemingsnum-
mer 0453.673.453), de beheersvennootschap van rechten bedoeld in
artikel 55, vijfde lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten, goedgekeurd krachtens artikel 9
van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op
vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de
uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en
audiovisuele werken.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2009/201564]

Dienstverlenende vereniging. — Statutenwijziging. — Goedkeuring

Bij besluit van 1 april 2009 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen
en Inburgering zijn goedkeuring aan de wijzigingen van de statuten van de dienstverlenende vereniging WVI
aangebracht op de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008.

*
VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen
[2009/201596]

1 APRIL 2009. — Besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Internationale
Samenwerking houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking van het Vlaams
Agentschap voor Internationale Samenwerking

De administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse ministeries,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 en 5 september 2008;

Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie, artikel 20, § 1;

Considérant qu’en application de l’article 74, les agents désignés par
les sociétés de gestion des droits doivent être agréés par le ministre qui
a le droit d’auteur dans ses attributions;

Considérant que la personne visée par le présent arrêté possède
l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour
effectuer les constatations prévues à l’article 74 de la loi du 30 juin 1994
relative au droit d’auteur et aux droits voisins,

Arrête :
Article unique. Est agréée en application de l’article 74 de la loi du

30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, pour la
société de gestion des droits « SCRL SABAM », rue d’Arlon 75-77,
1040 Bruxelles, dont le numéro d’entreprise est 0402.989.270 :

Mme Claudia Carpentier, domiciliée à 5330 Assesse.
Bruxelles, le 27 mars 2009.

V. VAN QUICKENBORNE

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2009/11152]
Service de contrôle des sociétés de gestion du droit d’auteur

et des droits voisins
Copie privée. — Agrément

Par arrêté ministériel du 27 mars 2009, le règlement de répartition du
4 novembre 2008 de la part « auteurs d’œuvres audiovisuelles » de la
rémunération pour copie privée, arrêté par Auvibel (société civile
constituée sous forme de société coopérative à responsabilité limitée,
dont le numéro d’entreprise est 0453.673.453), la société de gestion des
droits visée à l’article 55, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994 relative au
droit d’auteur et aux droits voisins, est agréé en vertu de l’article 9 de
l’arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie
privée des auteurs, des artistes- interprètes ou exécutants et des
producteurs de phonogrammes et d’œuvres audiovisuelles.
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van
het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, de artikelen I 3 en 1112, § 2, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 16 maart 2007, artikel 11116, § 1, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
16 maart 2007 en 23 mei 2008, artikel X 6, § 1, artikel X 23, § 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 maart 2007 en artikel X 81;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Internationaal Vlaanderen, artikel 13,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking.
Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1. minister : het lid of de leden van de Vlaamse Regering die bevoegd zijn voor het beleidsdomein Internationaal

Vlaanderen waartoe het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking behoort;
2. administrateur-generaal : het hoofd van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking;
3. subentiteit : alle subentiteiten en organisatorische entiteiten vermeld in het besluit van de administrateur-

generaal van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking van 1 april 2009 tot indeling van het Vlaams
Agentschap voor Internationale Samenwerking in subentiteiten en tot vaststelling van zijn organogram;

4. het personeelslid dat belast is met de leiding van een subentiteit : alle personeelsleden belast met de leiding van
de subentiteiten en alle personeelsleden belast met de leiding van de organisatorische entiteiten zoals vermeld in het
besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking van 1 april 2009
tot indeling van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking in subentiteiten en tot vaststelling van zijn
organogram.

Art. 3. De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met
inachtname van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante wetten, decreten,
besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en beslissingen, alsook
van de desbetreffende beheersovereenkomst.

De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden kunnen enkel uitgeoefend worden inzake de aan-
gelegenheden die tot de taken van de betrokken subentiteit behoren en binnen de beschikbare kredieten en middelen
die onder het beheer van de betrokken subentiteit ressorteren.

Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de
delegatie zich ook uit tot :

1. de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de in dit
artikel bedoelde aangelegenheden;

2. de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de
bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken;

3. het afsluiten van overeenkomsten.
De bij dit besluit verleende delegaties hebben zowel betrekking op de apparaatskredieten als op de

beleidskredieten.
Art. 4. De in dit besluit vermelde bedragen zijn bedragen, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

HOOFDSTUK II. — Delegatie inzake de uitvoering van de begroting
Art. 5. De inhoudelijke ordonnateurs hebben delegatie om, in het kader van de uitvoering van de begroting en

binnen de perken van de in de begroting vastgestelde kredieten, de beslissingen te nemen met betrekking tot het
aangaan van verbintenissen of het nemen van de eraan verbonden vastleggingen, het goedkeuren van verplichtingen
en de eruit voortvloeiende uitgaven en betalingen, het vaststellen van vorderingen en het verkrijgen van ontvangsten
en inkomsten.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van inhoudelijk ordonnateur :
1o het personeelslid belast met de leiding van de afdeling Programma’s en Projecten;
2o het personeelslid belast met de leiding van de dienst Data en Communicatie,
Met betrekking tot de niet aan het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit gedelegeerde

aangelegenheden, waarvoor de beslissing bij de Vlaamse Regering, de minister, de administrateur-generaal of een
ander orgaan berust, heeft het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit delegatie om de administratieve
beslissingen en handelingen te nemen die, in het kader van de ontvangsten- en uitgavencyclus, noodzakelijk zijn voor
de voorbereiding en de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering, de minister, de administrateur-generaal
of een ander orgaan.

Art. 6. De delegatie aan het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit, zoals voorzien in artikel 5,
geldt onverminderd de bevoegdheden en opdrachten van de andere actoren in de ontvangsten- en uitgavencyclus,
en onverminderd de verplichting tot het instellen van een functiescheiding bij de inrichting van de processen voor de
financiële afhandeling van dossiers.

HOOFDSTUK III. — Delegatie inzake interne organisatie, personeelsmanagement
en facilitair management

Art. 7. Het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit heeft delegatie om de beslissingen te nemen in
verband met de organisatie van de werkzaamheden en het goed functioneren van zijn subentiteit.

Art. 8. Het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit heeft delegatie om de brieven of nota’s aan de
minister, aan andere (sub)entiteiten van de Vlaamse overheid of aan derden te ondertekenen.

De brieven of nota’s aan de minister worden voor visering aan de administrateur-generaal voorgelegd, die er zijn
opmerkingen aan kan toevoegen.

De brieven of nota’s worden voor ondertekening aan de administrateur-generaal voorgelegd wanneer ze :
1o een beleidsmatig karakter hebben of het niveau van individuele dossiers overstijgen en niet van louter

informatieve aard zijn;
2o een (ontwerp van) antwoord inhouden op vragen om uitleg of schriftelijke vragen van Vlaamse volksverte-

genwoordigers;
3o een (ontwerp van) antwoord inhouden op brieven van het Rekenhof.
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Art. 9. Het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit duidt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering
het personeelslid aan dat hem vervangt en deelt dit mee aan de administrateur-generaal.

Art. 10. Onverminderd andersluidende bepalingen, heeft het personeelslid belast met de leiding van een
subentiteit delegatie om :

1o aan zijn personeelsleden toestemming te geven tot cumulatie van beroepsactiviteiten;
2o bij de aanvang van de proeftijd, de inhoud van het programma en de evaluatiecriteria van de proeftijd te

bepalen;
3o aan zijn personeelsleden de verloven en dienstvrijstellingen toe te staan en toe te kennen.
Art. 11. Het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit heeft delegatie om :
1o voor de personeelsleden van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking de juridische

beslissingen te nemen met betrekking tot de erkenning van arbeidsongevallen en van ongevallen op de weg naar en
van het werk en met betrekking tot de toekenning van schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op
de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

2o de arbeidsovereenkomsten van de personeelsleden die bij het Vlaams Agentschap voor Internationale
Samenwerking werken, te ondertekenen;

3o alle uitvoerende administratieve maatregelen te nemen met betrekking tot de werving van het personeel voor
het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking.

Art. 12. Het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit heeft delegatie om binnen de toegekende
financiële enveloppe de beslissingen te nemen in verband met de uitrusting, de informatie- en communicatiesystemen
en de werking van zijn subentiteit.

HOOFDSTUK IV. — Delegatie inzake overheidsopdrachten
Art. 13. § 1. Onverminderd de delegatie verleend in § 2 en § 3 heeft het personeelslid belast met de leiding van een

subentiteit delegatie om, inzake de aangelegenheden die tot de taken van de betrokken subentiteit behoren en binnen
de beschikbare kredieten en middelen die onder het beheer van de betrokken subentiteit ressorteren :

1o overheidsopdrachten te gunnen tot een bedrag van 25.000 euro;
2o bestellingen te doen op grond van een bestellingsopdracht, binnen het voorwerp en de bepalingen van die

bestellingsopdracht, tot een bedrag van 25.000 euro per bestelling. Als de bestelling bestaat uit continue prestaties, zoals
exploitatie en recurrent onderhoud, geldt de delegatie zonder beperking van het bedrag.

HOOFDSTUK V. — Delegatie inzake rechtsgedingen
Art. 14. Het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit heeft delegatie om
1. dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen aan te gaan, voor zover de budgettaire weerslag ervan

niet meer bedraagt dan 65.000 euro;
2. overeenkomsten tot arbitrage te sluiten, voor zover, als het een in geld waardeerbaar geschil betreft, de waarde

van het geschil 500.000 euro in hoofdsom niet overschrijdt;
3. de uitgaven verbonden aan de uitvoering van dadingen, minnelijke schikkingen, schulderkenningen en

arbitrageprocedures goed te keuren en te betalen.

HOOFDSTUK VI. — Mogelijkheid tot subdelegatie
Art. 15. Met het oog op een efficiënte en resultaatgerichte interne organisatie kan het personeelslid belast met de

leiding van een subentiteit een deel van de gedelegeerde aangelegenheden verder subdelegeren aan personeelsleden
van zijn subentiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.

Art. 16. De subdelegaties worden vastgelegd in een besluit van het personeelslid belast met de leiding van een
subentiteit. Het besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

HOOFDSTUK VII. — Regeling bij vervanging
Art. 17. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid dat met de

waarneming van de functie van het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit belast is of het personeelslid
belast met de leiding van een subentiteit vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke
afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening,
de formule ″voor... [hoedanigheid of graad en naam van het hoofd van de subentiteit], afwezig″

.

HOOFDSTUK VIII. — Gebruik van de delegaties en verantwoording
Art. 18. Het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit, alsook de personeelsleden aan wie

beslissingsbevoegdheden worden gesubdelegeerd, nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het gebruik van de
verleende delegaties.

Het gebruik van de verleende delegaties kan door de administrateur-generaal nader worden geregeld bij
eenvoudige beslissing die wordt verspreid onder de vorm van een nota of dienstorder.

Art. 19. Het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit organiseert het systeem van interne controle op
zodanige wijze dat de verleende delegaties op een doeltreffende en doelmatige wijze worden gebruikt en misbruiken
worden vermeden.

Art. 20. Het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit is ten aanzien van de administrateur-generaal
verantwoordelijk voor het gebruik van de verleende delegaties. Deze verantwoordelijkheid betreft eveneens de
aangelegenheden waarvoor de beslissingsbevoegdheid door het personeelslid belast met de leiding van een subentiteit
wordt gesubdelegeerd aan andere personeelsleden.

Art. 21. § 1. De administrateur-generaal kan, na overleg met de personeelsleden belast met de leiding van een
subentiteit, nadere instructies geven betreffende de concrete informatie die per gedelegeerde aangelegenheid moet
verstrekt worden.

De administrateur-generaal kan bovendien op ieder ogenblik aan het personeelslid belast met de leiding van een
subentiteit verantwoording vragen betreffende het gebruik van de delegatie in een bepaalde aangelegenheid.

§ 2. Er wordt periodiek een rapport opgemaakt op de wijze bepaald in artikel 25 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern
verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse ministeries.
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Art. 22. De administrateur-generaal heeft het recht om, bij zijn beslissing, de verleende delegaties tijdelijk,
geheel of gedeeltelijk op te heffen.

In voorkomend geval worden de beslissingen betreffende de aangelegenheden waarvoor de delegatie tijdelijk
werd opgeheven, genomen door de administrateur-generaal.

HOOFDSTUK IX. — Inwerkingsstredingsbepalingen
Art. 23. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2009.
Brussel, 1 april 2009.

De administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking,
Fr. COLSON

*
VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen

[2009/201597]
1 APRIL 2009. — Besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Internationale

Samenwerking tot indeling van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking in subentiteiten
en tot vaststelling van zijn organogram

De administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse ministeries,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 en 5 september 2008;

Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie, artikel 20, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Internationaal Vlaanderen, artikel 13,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — De organisatiestructuur

Artikel 1. § 1. Het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking is ingedeeld in volgende subentiteiten :
1o de afdeling Programma’s en Projecten;
2o de dienst : Data en Communicatie;
3o de stafdienst.
§ 2. De in artikel 1, § 1, 1o, vermelde subentiteit wordt geleid door een managementfunctie van N-1 niveau.
§ 3. De in artikel 1, § 1, 2o, vermelde subentiteit wordt geleid door een managementfunctie van N-2 niveau.
§ 4. De in artikel 1, § 1, 3o, vermelde subentiteit wordt geleid door de administrateur-generaal.

HOOFDSTUK 2. — Taken
Art. 2. De afdeling Programma’s en Projecten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdrachten bepaald

in het besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap
voor Internationale Samenwerking van 28 oktober 2005, artikel 3.

Inzonderheid staat zij in voor :
1o De functionering en aansturing van de vertegenwoordigingen van het Vlaams Agentschap voor Internationale

Samenwerking in het buitenland;
2o De beleidsuitvoering van het decreet betreffende het beleid inzake convenants gemeentelijke ontwikkelings-

samenwerking van 2 april 2004 en de desbetreffende besluiten;
3o De beleidsuitvoering van het decreet betreffende de microfinanciering in ontwikkelingslanden door middel van

waarborgverlening aan ontwikkelingsfondsen van 2 april 2004 en de desbetreffende besluiten;
4o De beleidsuitvoering van het decreet inzake ontwikkelingseducatie van 2 april 2004 en de desbetreffende

besluiten;
5o De uitvoering van het beleid inzake duurzame handel;
6o De aansturing, opvolging en evaluatie van organisaties in binnen- en buitenland die middels een subsidie,

toelage of overeenkomst programma’s of projecten uitvoeren ten laste van de beleidskredieten van het Vlaamse
Agentschap voor Internationale Samenwerking;

7o Het steunpunt 4e pijler;
8o De aansturing, opvolging en evaluatie van organisaties in binnen- en buitenland in de mate deze opdrachten

door een ander departement of agentschap aan het VAIS werden toevertrouwd;
9o Het identificeren, uitbouwen en opvolgen van functionele relaties met relevante binnen-, buitenlandse en

internationale organisaties.
Art. 3. De dienst Data en Communicatie staat in voor :
1o Het verzamelen, verwerken en analyseren van informatie relevant voor het uitvoeren van de opdrachten van

het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering
tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
van 28 oktober 2005;

2o Het opvolgen van het wetenschappelijk onderzoek inzake ontwikkelingssamenwerking, inzonderheid de
activiteiten van het Steunpunt Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking en Toerisme;

3o De interne communicatie;
4o De externe communicatie over de activiteiten van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking

en over het Vlaamse ontwikkelingsbeleid;
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