Afspraken aanmoedigingspremies Leuven-Centraal

1. Basisprincipes
•
•
•
•

Onderstaande afspraken zijn een uitwerking van de algemene regels en gelden specifiek voor
de Centrale Gevangenis Leuven.
Aanmoedigingspremies worden enkel uitbetaald voor attestgericht dagonderwijs. Onderwijs
door vrijwilligers en avondonderwijs worden dus niet vergoed.
Aanmoedigingspremies worden berekend op basis van aanwezigheid in de les. Voor een les
waar men afwezig was, ontvangt men geen premie. Het is dus essentieel om bij de
berekening van de premies de aanwezigheidslijsten te raadplegen.
Een aanmoedigingspremie bedraagt 0.62 euro/uur.

2. Soorten aanmoedigingspremies
Er bestaan twee soorten aanmoedigingspremies:
a) Aanmoedigingspremies betaald door het hoofdbestuur
•
•
•

•
•
•

Deze aanmoedigingspremies gelden voor niet beroepsgericht dagonderwijs en
afstandsonderwijs.
Het intern reglement handelt enkel over deze premies
Een gedetineerde moet tenminste negen uur opleiding volgen per week om aanspraak te
maken op aanmoedigingspremies. Hiervan mogen drie uren zelfstudie zijn. De
gedetineerde dient dus tenminste zes uur les per week te volgen om aanspraak te maken
op een aanmoedigingspremie. Wanneer men verschillende lessen volgt, mogen deze
uren opgeteld worden.
Berekening: (minstens) 6u contactonderwijs + 3u zelfstudie x 0,62 euro
Opgelet: het maximum te betalen uren bedraagt 36u/maand (= 96,72 euro). Dit is het
plafond, niemand kan dus meer ontvangen dan dit bedrag.
De berekening van deze premies dient maandelijks aan de boekhouding overgemaakt te
worden op de 23e van de maand, na ondertekend te zijn door de onderwijscoördinator.

b) Aanmoedigingspremies betaald door de Centrale Dienst Regie Gevangenisarbeid
•
•
•
•
•

Deze aanmoedigingspremies gelden voor beroepsgericht onderwijs.
Bij de berekening van deze premies moet er geen rekening gehouden worden met het
aantal uren dat men les volgt, en wordt ook zelfstudie niet meegeteld.
Berekening: aantal uren les gevolgd x 0.62 euro.
De berekening van deze premies dient maandelijks aan de regie overgemaakt te worden
op de 30e van de maand, na ondertekend te zijn door de onderwijscoördinator.
Opgelet: Er dient dus steeds nagegaan te worden of iemand zowel beroepsgericht als
gewoon dagonderwijs volgt, zodat de juiste premies bij de juiste dienst terecht komen.

