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AMENDEMENT Nr. 1

AMENDEMENT Nr. 2

voorgesteld door de heer Robert Voorhamme,
de dames Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere en
Anissa Temsamani en de heer Dirk De Cock

voorgesteld door de heer Robert Voorhamme,
de dames Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere en
Anissa Temsamani en de heer Dirk De Cock

HOOFDSTUK II

HOOFDSTUK II

Een afdeling VII toevoegen, die luidt als volgt:

Een afdeling VIII toevoegen, die luidt als volgt:

“AFDELING VII

“AFDELING VIII

Leerlingenvervoer

UZ Gent

Artikel 11

Artikel 12

In het decreet van 7 mei 2004 betreffende de regionale
technologische centra en houdende noodzakelijke en
dringende onderwijsbepalingen, zoals gewijzigd, wordt
een artikel 55ter ingevoegd dat luidt als volgt:

In het Koninklijk Besluit nr. 542 van 31 maart 1987,
artikel 6, §5, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

“Artikel 55ter

1° de woorden “Universitair Ziekenhuis” worden telkens vervangen door de woorden “UZ Gent”;

De Vlaamse Regering kan tijdens het schooljaar 20072008 en 2008-2009, binnen de perken van de begroting,
de subsidies verleend aan gemeenten voor de organisatie van netoverstijgend leerlingenvervoer in het gewoon
basisonderwijs tijdens het schooljaar 2006-2007 verlengen.

2° het woord “ziekenhuisgeneesheren”wordt vervangen
door het woord “ziekenhuisartsen”;

De subsidies voor het schooljaar 2007-2008, ten laste
van de begroting 2007, zijn beperkt tot maximaal het
subsidiebedrag dat deze gemeente ontving tijdens het
schooljaar 2006-2007.

4° het woord “lichamelijke” wordt vervangen door het
woord “medische”;

3° het woord “pensioenfonds” wordt vervangen door
de woorden “instelling voor bedrijfspensioenvoorziening”;

5° de woorden “het ministerie” worden vervangen door
de woorden “de diensten”;

De subsidies voor het schooljaar 2008-2009, ten laste
van de begroting 2008, zijn beperkt tot maximaal 320
euro per leerling die gebruik maakt van het leerlingenvervoer georganiseerd door de gemeente.”.”.

6° de woorden “het pensioenfonds” worden vervangen
door de woorden “de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening”.

VERANTWOORDING

Artikel 13

Hiermee wordt een rechtsgrond gecreëerd voor het verlengen
van deze projectsubsidies, en dit voor de schooljaren 20072008 en 2008-2009. De projecten zijn opgestart tijdens het
schooljaar 2006-2007 en er was een perspectief van drie jaar
vooropgesteld.

In hetzelfde Koninklijk Besluit wordt artikel 6, §6, vervangen door wat volgt:

___________________________________

“§6. Met het oog op het afsluiten van de in §5 bedoelde
groepsverzekering of het oprichten van een instelling
voor bedrijfspensioenvoorziening, kan het UZ Gent een
rechtspersoon voor de financiering van pensioenen in

3

enige door of krachtens de wet toegelaten of opgelegde
rechtsvorm, oprichten.”.

Artikel 14
In hetzelfde Koninklijk Besluit worden in artikel 6, §7,
eerste lid, de woorden “Universitair Ziekenhuis Gent”
vervangen door de woorden “UZ Gent” en worden de
woorden “vzw Pensioenfonds, bedoeld” geschrapt. Artikel 6, §7, eerste lid, van hetzelfde Koninklijk Besluit
wordt verder aangevuld met de woorden “bedoelde
instelling”.
In hetzelfde Koninklijk Besluit worden in artikel 6, §7,
tweede lid, de woorden “vzw Pensioenfonds UZ” vervangen door de woorden “in §6 bedoelde instelling”.
In hetzelfde Koninklijk Besluit worden in artikel 6, §7,
derde lid, de woorden “vzw Pensioenfonds” vervangen
door de woorden “in §6 bedoelde instelling”.”.
VERANTWOORDING
Huidig decreet strekt ertoe het UZ Gent te machtigen om
zijn pensioenfonds, dat de vorm van een vzw aanneemt, zoals
bedoeld in het Koninklijk Besluit van 14 mei 1985 tot toepassing op de private voorzorgsinstellingen van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
om te vormen in een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening die de vorm aanneemt van een organisme voor de
financiering van pensioenen ter financiering van het pensioen
van haar personeelsleden. Om nog voor het boekjaar 2007 te
kunnen genieten van het nieuwe fiscaal regime eigen aan de
nieuwe rechtsvorm dient deze omvorming uiterlijk op 31 juli
2007 voltooid te zijn.
De huidige versie van artikel 6, §§5, 6 en 7, van het KB nr.
542 stelt dat het UZ Gent met het oog op het afsluiten van
een groepsverzekering of het oprichten van een pensioenfonds
een private voorzorgsinstelling in de vorm van een vereniging
zonder winstoogmerk kan oprichten, zoals bedoeld in het
Koninklijk Besluit van 14 mei 1985 tot toepassing op de private voorzorgsinstellingen van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
De door voorliggend decreet aan artikel 6, §§5, 6 en 7, van
het huidige KB nr. 542 doorgevoerde wijziging strekt ertoe dit
artikel aan te passen aan de recente wetswijziging, met name
aan de bepalingen én aan de terminologie van de wet van 27
oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorzieningen (B.S, 10 november 2006) zodat
het UZ Gent voortaan gemachtigd is om een Instelling voor
Bedrijfspensioenvoorzieningen op te richten in de vorm van
een organisme voor de financiering van pensioenen in de zin
van voornoemde wet.
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HOOFDSTUK XII

Artikel 53
Voor het eerste streepje, een streepje invoegen dat luidt
als volgt:
“– afdeling VIII UZ Gent van hoofdstuk II Onderwijs, die in werking treedt op 1 juli 2007;”.
VERANTWOORDING
Huidig decreet strekt ertoe het UZ Gent te machtigen om
zijn pensioenfonds, dat de vorm van een vzw aanneemt zoals
bedoeld in het Koninklijk Besluit van 14 mei 1985 tot toepassing op de private voorzorgsinstellingen van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
om te vormen in een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening die de vorm aanneemt van een organisme voor de
financiering van pensioenen ter financiering van het pensioen
van haar personeelsleden. Om nog voor het boekjaar 2007 te
kunnen genieten van het nieuwe fiscaal regime eigen aan de
nieuwe rechtsvorm dient deze omvorming uiterlijk op 31 juli
2007 voltooid te zijn.

___________________________________

