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Algemeen verbindend verklaring van de 
Algemene Reglementen Katholiek Onderwijs 

 

Het Centraal Paritair Comité voor het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische 
begeleidingsdiensten heeft de Vlaamse Regering gevraagd om, in toepassing van artikel 2, § 
6 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding, bij besluit de Algemene Reglementen voor het personeel van het 
Katholiek Onderwijs, goedgekeurd tijdens de vergadering van het Centraal Paritair Comité 
van 30 mei 2012, algemeen verbindende kracht te geven met ingang van 1 september 2012. 

De Vlaamse Regering is op 6 juli 2012 op deze vraag ingegaan. In het Belgisch Staatblad van 
28 augustus 2012 werden ter zake volgende besluiten van de Vlaamse Regering 
gepubliceerd: 

 6 JULI 2012. – Besluit van de Vlaamse Regering waarbij algemeen verbindend wordt 

verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van het katholiek gewoon en 

buitengewoon basis- en secundair onderwijs met inbegrip van HBO5 verpleegkunde 

met uitzondering van het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs bij beslissing van 

30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij 

onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten.  

 

 6 JULI 2012. – Besluit van de Vlaamse Regering waarbij algemeen verbindend wordt 
verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van het katholiek 
volwassenenonderwijs bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal 
Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische 
begeleidingsdiensten. 

 

 6 JULI 2012. – Besluit van de Vlaamse Regering waarbij algemeen verbindend wordt 
verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van de katholieke internaten 
bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het 
gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten. 
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De algemeen verbindend verklaring betekent concreet dat deze Algemene Reglementen 
vanaf 1 september 2012 dwingende rechtsregels worden. 

De besturen en de gesubsidieerde personeelsleden van alle katholieke scholen, centra voor 
volwassenenonderwijs en internaten zijn door de algemeen verbindend verklaring dwingend 
gebonden zich te houden aan de bepalingen van het op hen van toepassing zijnde Algemeen 
Reglement. 

De algemeen verbindend verklaring heeft tot gevolg dat de Algemene Reglementen zich in 
de hiërarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen vanaf 
1 september 2012 situeren onmiddellijk na de dwingende bepalingen van een wet of een 
decreet. 

Individuele arbeidsovereenkomsten kunnen dus niet in strijd zijn met het van toepassing 
zijnde algemeen verbindend verklaarde Algemeen Reglement. De in dit laatste opgenomen 
bepalingen betreffende de individuele arbeidsrelatie tussen het bestuur en het 
gesubsidieerde personeelslid wijzigen in voorkomend geval stilzwijgend de individuele 
arbeidsovereenkomst. 
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