HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN
RTC MIDDEN–BRABANT
Huishoudelijk reglement van het RTC Midden-Brabant, hierna te noemen ‘het RTC’, zoals vastgesteld
in de besluitvormende vergadering van het RTC dd. 25 mei 2016.
AFDELING A, Algemeen
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
het RTC:

het Regionaal Transfercentrum Midden-Brabant;

de overeenkomst:

de overeenkomst RTC Midden-Brabant, zoals die op 04 april
2016 is vastgesteld;

RTC-deelnemer:

een bevoegd gezag van een of meerdere scholen voor primair
onderwijs, dat de overeenkomst heeft ondertekend;

aspirant-RTC-deelnemer:

een bevoegd gezag van een of meerdere scholen voor primair
onderwijs, dat bij de RTC-deelnemers de wens heeft kenbaar
gemaakt om RTC-deelnemer te worden;

de besluitvormende vergadering:

het overlegorgaan binnen het RTC dat voor een of meerdere afgevaardigden van elke RTC-deelnemer toegankelijk is, een en
ander zoals bedoeld in art. 11 van de overeenkomst;

de monitor:

de rechtspersoon of natuurlijke persoon bedoeld in artikel 12
van de overeenkomst;

de subsidieregeling:

de Subsidieregeling Regionale Transfercentra PO, zoals die is
gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 29 juli 2014
(nr. 21461);

medewerker

Hij/zij in dienst bij een va de deelnemende schoolbesturen en
belast met lesgevende of ondersteunende taak, waarvan vervangbaaarheid in het RTC is afgesproken.

Reikwijdte
Artikel 2
1. Dit huishoudelijk reglement geeft regels voor RTC-deelnemers en aspirant-RTC-deelnemers terzake:
a. toetreding tot het RTC (art. 5, 2e lid van de overeenkomst);
b. beëindiging van deelneming aan het RTC (art. 8, 2e lid van de overeenkomst);
c. uitsluiting van deelneming aan het RTC (art. 9, 6e lid van de overeenkomst);

d.

de instelling en werking van een arbitragecommissie (art. 10, 2 e lid van de overeenkomst);
e. overlegstructuur (art. 11 van de overeenkomst);
f. verdeling kosten tussen RTC-deelnemers (art. 16, 3e lid van de overeenkomst);
g. besluitvorming bij vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement (art. 17, 4 e lid
van de overeenkomst).
2. Elke RTC-deelnemer is, door ondertekening van de overeenkomst, gebonden aan het huishoudelijk reglement.
AFDELING B, Deelnemen aan het RTC
Deelnemers aan het RTC
Artikel 3
1. Deelnemers aan het RTC zijn de bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs
die de overeenkomst bij het afsluiten daarvan hebben ondertekend en nadien die overeenkomst
niet hebben opgezegd.
2. Deelnemers aan het RTC zijn voorts de bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs die een verzoek hebben ingediend bij de monitor tot deelname aan de overeenkomst en
die, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze overeenkomst, als deelnemer zijn
toegelaten.
Toelatingsprocedure aspirant-deelnemers
Artikel 4
1. Een bevoegd gezag van een of meerdere scholen voor primair onderwijs, dat wenst deel te nemen aan het RTC, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de monitor, onder opgave van:
a. het aantal scholen voor primair onderwijs dat door het bevoegd gezag wordt bestuurd
en de plaats waar die school is of die scholen zijn gelegen;
b. het aantal medewerkers dat op de betreffende scholen werkzaam is en de omvang daarvan in fte’s. ;
c. het ziekteverzuimpercentage van de medewerkers op organisatieniveau over de afgelopen twee kalenderjaren voorafgaand aan de datum waarop het verzoek wordt ingediend;
d. het percentage ‘ander verlof dan ziekteverzuim’ van de medewerkers op organisatieniveau over de periode bedoeld in sub c. voornoemd;
e. de gewenste datum van toetreding tot het RTC;
f. de laatste twee jaarverslagen benevens de meest recente goedgekeurde begroting;
g. de leraar- leerlingratio per school;
h. de meerjarenprognose van het leerlingaantal benevens een prognose ten aanzien van de
personele gevolgen daarvan;
i. andere informatie waarvan door het betreffend gezag wordt vermoed dat die relevant is
of relevant kan zijn voor de beoordeling van het toetredingsverzoek.
2. De monitor zendt een ontvangen verzoek, binnen drie weken nadat dat door hem is ontvangen
aan de RTC-deelnemers met de mededeling dat het verzoek zal worden geagendeerd voor en
besproken in de eerstvolgende besluitvormende vergadering. Als de eerstvolgende besluitvormende vergadering minder dan drie weken ligt na de datum waarop de monitor het verzoek aan
de RTC-deelnemers verzendt, kan de besluitvormende vergadering beslissen over dit verzoek
eerst een besluit te nemen in de daarop volgende besluitvormende vergadering.
3. De monitor kan de indiener van het toetredingsverzoek, ter toelichting van het verzoek uit te
nodigen in de besluitvormende vergadering waarin dit verzoek wordt besproken.
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4. De besluitvormende vergadering kan aan een beslissing een toetredingsverzoek te honoreren
voorwaarden verbinden van financiële aard en/of van formatieve aard. Hierbij moet o.a. gedacht
worden aan extra kosten die door de externe dienstverlener worden gemaakt bij intrede van een
nieuw lid.
5. Indien de besluitvormende vergadering een toetredingsverzoek honoreert, deelt de monitor dit
binnen drie weken nadat het besluit genomen is, schriftelijk aan het verzoekende bevoegd gezag
mede. Indien er voorwaarden aan de toetreding zijn verbonden, worden deze voorwaarden in de
brief opgenomen. De toetreding komt tot stand nadat het toe te treden bevoegd gezag de overeenkomst heeft ondertekend, aan de monitor heeft geretourneerd en deze door de monitor is
ontvangen. Indien er voorwaarden zijn gesteld, komt de toetreding tot stand door ondertekening
en retournering van de overeenkomst als bedoeld in de vorige volzin, alsmede middels ondertekening van een kopie van die brief, retournering daarvan aan de monitor en ontvangst daarvan
door de monitor.
6. Indien de besluitvormende vergadering een toetredingsverzoek afwijst, deelt de monitor dit binnen drie weken nadat deze beslissing is genomen schriftelijk aan het betreffende bevoegd gezag
mee, onder opgave van de redenen die tot deze beslissing hebben geleid.
Opzeggingsprocedure
Artikel 5
1. Een deelnemer aan het RTC die zijn deelnemerschap wenst te beëindigen, deelt dit, tenminste
zes maanden voorafgaande aan het einde van de werkingsduur van de overeenkomst, danwel
de voortgezette werkingsduur daarvan, per aangetekende brief mee aan de monitor.
2. Binnen drie weken na ontvangst van het verzoek tot beëindiging van deelnemerschap van een
RTC-deelnemer treedt de monitor in overleg met de overige deelnemers over dit verzoek en gaat
hij na of en wat andere RTC-deelnemers aantoonbaar middellijk of onmiddellijk aan financiële
schade zullen lijden als dit verzoek wordt ingewilligd.
3. Indien geen der RTC-deelnemers financiële schade zal lijden als bedoeld in het vorige lid, agendeert de monitor dit verzoek voor de eerstvolgende te houden besluitvormende vergadering. De
besluitvormende vergadering zal alsdan dit verzoek honoreren en het RTC-deelnemerschap van
de betrokken RTC-deelnemer doen eindigen op de beëindigingsdatum van de overeenkomst of
van de voortgezette overeenkomst.
4. Indien er één of meerdere RTC-deelnemers is of zijn die aantoonbaar financiële schade zullen
lijden als bedoeld in het tweede lid, treedt de monitor in overleg met de RTC-deelnemer die zijn
deelnemerschap wenst te beëindigen en met de RTC-deelnemer die schade lijdt of de RTC-deelnemers die schade lijden als hiervoor bedoeld. Alsdan ontwerpt de monitor een regeling met
betrekking tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van deze schade door de verzoekende RTCdeelnemer aan de RTC-deelnemer of RTC-deelnemers die schade zal c.q. zullen lijden.
5. Indien alle betrokken partijen instemmen met de regeling bedoeld in het vorige lid, agendeert
de monitor het verzoek tot beëindiging voor de eerstvolgende te houden besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering zal alsdan het verzoek honoreren, met inbegrip van
de getroffen schaderegeling en het deelnemerschap van de betrokken RTC-deelnemer doen eindigen op de beëindigingsdatum van de overeenkomst of de voortgezette overeenkomst.
6. Wordt over een regeling, zoals bedoeld in het vierde lid van dit artikel binnen twee maanden
geen overeenstemming bereikt, dan zal de kwestie worden voorgelegd aan de arbitragecommissie bedoeld in artikel 10 van de overeenkomst.
7. Zolang met betrekking tot een verzoek tot beëindiging van het deelnemerschap geen overeenstemming is bereikt over de schaderegeling als bedoeld in de voorgaande leden, eindigt het
deelnemerschap van de betrokken RTC-deelnemer niet.
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Uitsluiting van het RTC-deelnemerschap
Artikel 6
1. Indien de monitor constateert dat een RTC-deelnemer zich niet houdt aan de eisen die voortvloeien uit de subsidieregeling, de overeenkomst of de op de overeenkomst gebaseerde reglementen, stelt hij daarvan de betreffende RTC-deelnemer per aangetekende brief in kennis en
verzoekt deze om het door hem geconstateerde verzuim te herstellen.
2. De RTC-deelnemer bedoeld in het vorige lid bericht binnen zes weken na ontvangst van de aangetekende brief als vorenbedoeld per aangetekende brief aan de monitor of diens verzoek is
ingewilligd, onder opgave van de veranderingen die ter zake zijn aangebracht of uitgevoerd.
3. Indien de RTC-deelnemer niet heeft gereageerd dan wel indien de monitor na ontvangst van de
brief bedoeld in het tweede lid, alsmede een door hem uitgevoerd onderzoek naar de mate van
juistheid daarvan, van mening is dat de betreffende RTC-deelnemer niet of niet afdoende heeft
aangetoond dat hij zich houdt aan de eisen die voortvloeien uit de subsidieregeling, de overeenkomst of de daarop gebaseerde reglementen, deelt hij dit onverwijld per aangetekende brief mee
aan de betreffende RTC-deelnemer, in afschrift aan de besluitvormende vergadering.
4. De besluitvormende vergadering stelt in zijn eerstvolgende vergadering de betreffende RTCdeelnemer in de gelegenheid om zijn zaak toe te lichten.
5. Nadat de betreffende RTC-deelnemer in de gelegenheid is gesteld om zijn zaak toe te lichten,
neemt de besluitvormende vergadering een beslissing of de betreffend RTC-deelnemer zal worden uitgesloten en de overeenkomst met deze deelnemer zal worden beëindigd dan wel dat hem
een laatste mogelijkheid tot herstel van het verzuim wordt geboden. Indien de besluitvormende
vergadering beslist dat de betreffende RTC-deelnemer wordt uitgesloten, eindigt de overeenkomst met deze deelnemer op de eerste dag van de maand volgend op die waarin het besluit is
genomen. Indien uit deze beëindiging financiële gevolgen voortvloeien voor de RTC-deelnemers,
komen deze gevolgen volledig voor rekening van de RTC-deelnemer die wordt uitgesloten.
6. Indien de besluitvormende vergadering beslist dat de betreffende RTC-deelnemer een laatste
mogelijkheid heeft tot herstel van het verzuim, is deze RTC-deelnemer gehouden om binnen zes
weken nadat deze beslissing is genomen het verzuim te herstellen dan wel – indien de termijn
van zes weken naar het oordeel van de monitor te krap is om het verzuim te herstellen, op de
korst mogelijke termijn waarbinnen naar het oordeel van de monitor het verzuim wel kan worden
hersteld. De betreffende RTC-deelnemer deelt aan het einde van die termijn per aangetekende
brief aan de monitor mee welke maatregelen hij heeft getroffen om het verzuim te herstellen.
De monitor agendeert deze brief voor de eerstvolgende besluitvormende vergadering. In die
vergadering, die de betreffende RTC-deelnemer slechts alleen dan bijwoont, indien hij dat wenst
en de monitor in die wens bewilligt, nemen de andere RTC-deelnemers een besluit of het verzuim
afdoende is hersteld. Indien de besluitvormende vergadering van mening is dat het verzuim
onvoldoende is hersteld, vindt het vijfde lid van dit artikel toepassing.
AFDELING C, Arbitrage
Instelling arbitragecommissie
Artikel 7
1. Indien een RTC-deelnemer de deelname aan de overeenkomst wenst te beëindigen en er wordt,
met toepassing van het in artikel 5 van dit reglement bepaalde, tussen partijen geen overeenstemming bereikt over de financiële gevolgen van deze beëindiging, wordt door de besluitvormende vergadering een arbitragecommissie ingericht.
2. De arbitragecommissie, bedoeld in het vorige lid, bestaat uit drie personen. Eén persoon wordt
aangewezen door de RTC-deelnemer die de deelname aan de overeenkomst wenst te beëindigen.
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Eén persoon wordt aangewezen door de besluitvormend vergadering, met dien verstande dat de
RTC-deelnemer die wenst uit te treden bij het nemen van dit besluit door de besluitvormende
vergadering geen stemrecht heeft. De twee aldus aangewezen personen wijzen samen een derde
persoon aan, die optreedt als voorzitter van de arbitragecommissie.
3. De leden van de arbitragecommissie mogen geen functie bekleden, noch in de twee jaar, voorafgaand aan de dag waarop zij worden aangewezen als lid van de arbitragecommissie, een functie hebben bekleed als bestuurder, toezichthouder, of uitvoerder van een managementfunctie bij
een RTC-deelnemer.
4. Indien meerdere RTC-deelnemers de overeenkomst wensen te beëindigen en met wie geen overeenstemming wordt bereikt over de financiële gevolgen van deze beëindiging, dan wijzen zij, in
afwijking van het in het tweede lid van dit artikel gezamenlijk één lid voor de arbitragecommissie
aan.
5. De besluitvormende vergadering bepaalt of aan de leden van de arbitragecommissie, ter zake de
uitvoering van hun werkzaamheden, een vergoeding wordt verstrekt. Indien dat het geval is stelt
de besluitvormende vergadering tevens de hoogte van de vergoeding vast.
Opdracht arbitragecommissie
Artikel 8
1. Indien de arbitragecommissie, na kennisneming van de standpunten van partijen ter zake het
gerezen geschil, van oordeel is dat één of meer RTC-deelnemers daadwerkelijk financiële schade
zullen lijden als gevolg van de opzegging, dan bepaalt zij de inhoud van een redelijke regeling
voor de vergoeding van de financiële schade als bedoeld in artikel 5 van dit reglement.
2. De arbitragecommissie stelt binnen twee maanden na haar instelling de regeling op als bedoeld
in het eerste lid van dit artikel. Deze regeling wordt schriftelijk meegedeeld aan de besluitvormende vergadering en aan de RTC-deelnemer die wenst uit te treden dan wel de RTC-deelnemers
die wensen uit te treden. Deze regeling bevat een motivering van de argumenten die tot de
regeling hebben geleid.
3. De arbitragecommissie licht desgevraagd door de besluitvormende vergadering of door de RTCdeelnemer of RTC-deelnemers die hun deelname aan de overeenkomst wenst of wensen te beeindigen in de besluitvormende vergadering de door haar opgestelde regeling toe.
4. Het oordeel van de arbitragecommissie dat er geen RTC-deelnemers zijn die financiële schade
zullen lijden als gevolg van de opzegging, dan wel, indien er wel RTC-deelnemers zijn die financiële schade zullen lijden als gevolg van de opzegging, de door de arbitragecommissie opgestelde
regeling is bindend voor alle partijen en wordt tevens door de besluitvormende vergadering overgenomen.
Werkwijze van de arbitragecommissie
Artikel 9
1. De arbitragecommissie bepaalt haar eigen werkwijze. Kosten die de arbitragecommissie in haar
ogen noodzakelijkerwijs moet maken, komen ten laste van de gezamenlijke RTC-deelnemers.
2. Besluitvorming in de arbitragecommissie vindt plaats met meerderheid van stemmen. Besluitvorming kan alleen plaatsvinden als de voltallige arbitragecommissie aanwezig is.
3. Als de arbitragecommissie de besluitvormende vergadering verzoekt om haar secretariële ondersteuning te verlenen dan willigt de besluitvormende vergadering dit verzoek in. Kosten verband houdend met deze secretariële ondersteuning komen ten laste van de besluitvormende
vergadering.
4. De arbitragecommissie licht de door haar opgestelde regeling in de besluitvormende vergadering
toe.
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5. De RTC-deelnemer c.q. RTC-deelnemers die hun deelname aan de overeenkomst wenst of wensen te beëindigen zijn gerechtigd de vergadering, bedoeld in het vorige lid bijwonen. Zij zijn
alsdan gerechtigd om in deze vergadering het woord te voeren.
Opheffing arbitragecommissie
Artikel 10
Nadat de arbitragecommissie de door haar opgestelde regeling heeft toegelicht in de besluitvormende
vergadering, wordt zij van rechtswege ontbonden.
AFDELING D, Overlegstructuur
Overzicht structuur
Artikel 11
1. De RTC-deelnemers richten een overlegstructuur in, waarvan in ieder geval de besluitvormende
vergadering, de monitor, de bestuurlijk coördinator en de externe dienstverlener deel uitmaken.
2. De RTC-deelnemers zijn bevoegd om overlegorganen of –functionarissen toe te voegen aan de
structuur. De RTC-deelnemers zijn niet bevoegd om de overlegorganen en -functionarissen genoemd in het eerste lid van dit artikel op te heffen.
Inrichting besluitvormende vergadering
Artikel 12
1. Iedere RTC-deelnemer vaardigt één bestuurder af, dan wel een werknemer bij de RTC-deelnemer
in kwestie die bevoegd is om namens zijn bevoegd gezag besluiten te nemen in de besluitvormende vergadering.
2. De RTC-deelnemers benoemen uit hun midden een voorzitter(= de monitor), een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. Een besluit tot benoeming van een voorzitter, van een plaatsvervangend voorzitter en van een secretaris behoeft de instemming van tenminste de helft van
de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de besluitvormende vergadering waarin
ten minste twee derde van alle RTC-deelnemers aanwezig is.
3. Een benoemingsbesluit tot voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris geldt tot de
eerstvolgende expiratiedatum van de overeenkomst.
4. De secretaris is bevoegd zich bij de uitvoering van zijn taken in redelijke mate ambtelijk te laten
bijstaan. De kosten van deze bijstand komen ten laste van de besluitvormende vergadering.
Bevoegdheid besluitvormende vergadering
Artikel 13
1. De besluitvormende vergadering neemt alle besluiten met betrekking tot:
a. toelating tot het RTC;
b. beëindiging van deelname aan het RTC;
c. uitsluiting van het RTC;
d. inrichting van de arbitragecommissie;
e. inrichting van de eigen organisatiestructuur;
f. de aanwijzing van de monitor;
g. het aangaan van een overeenkomst met een externe dienstverlener;
h. de benoeming van een bestuurlijke coördinator.
2. De besluitvormende vergadering is voorts bevoegd te besluiten over alle zaken de overeenkomst,
alsmede de uitvoering van de overeenkomst, betreffende waarvoor de besluitvormingsbevoegdheid op grond van de overeenkomst, dit reglement of enig ander door de besluitvormende vergadering vastgesteld reglement, niet nadrukkelijk bij anderen is gelegd.
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3. Besluiten genomen door de besluitvormende vergadering binden alle RTC-deelnemers, ook al
hebben zij in de besluitvormende vergadering niet vóór het desbetreffend besluit gestemd.
Quorum, stemrecht en stemverhouding besluitvormende vergadering
Artikel 14
1. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen in een besluitvormende vergadering dient meer
dan de helft van de RTC-deelnemers aanwezig te zijn. Voor de bepaling van het totale aantal
RTC-deelnemers worden niet meegeteld die RTC-deelnemers die kenbaar hebben gemaakt hun
deelname aan de overeenkomst te willen beëindigen en waarbij artikel 5 danwel afdeling C van
dit reglement toepassing vindt. Voor de bepaling van het totale aantal RTC-deelnemers worden
voorts niet meegeteld die RTC-deelnemers waarvoor de toepassing van artikel 5, danwel afdeling
C van dit reglement is afgerond, maar waarbij de datum van beëindiging nog niet is gepasseerd.
2. Ieder RTC-lid heeft één stem in de besluitvormende vergadering, onverminderd het bepaalde in
het derde lid van dit artikel.
3. Geen stem in de besluitvormende vergadering hebben:
a. RTC-deelnemers die kenbaar hebben gemaakt hun deelname aan de overeenkomst te
willen beëindigen waarbij artikel 5 danwel afdeling C van dit reglement toepassing vindt;
b. RTC-deelnemers waarvoor de toepassing van artikel 5 danwel afdeling C van dit reglement is afgerond, maar waarbij de datum van beëindiging nog niet is gepasseerd;
c. RTC-deelnemers waarvan de besluitvormende vergadering heeft besloten tot uitsluiting.
4. Om een besluit te kunnen nemen is vereist dat meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering vóór het betreffende besluit is, onverminderd het bepaalde in artikel
12, derde lid en artikel 21, 5e lid van dit reglement.
5. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
6. Stemmen buiten vergadering is alleen per e-mail mogelijk en vereist dat alle RTC-leden die niet,
met toepassing van het derde lid van dit artikel, van deelname aan stemming zijn uitgesloten
vóór het betreffende besluit stemmen.
Vergaderorde in de besluitvormende vergadering
Artikel 15
1. De besluitvormende vergadering vergadert ten minste vier keer per jaar.
2. De voorzitter belegt, dan wel bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, in samenspraak met de secretaris de vergaderingen van de besluitvormende vergadering.
3. De voorzitter, dan wel bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, stelt, in overleg met
de secretaris, de agenda van de besluitvormende vergadering op en stuurt die per e-mail, tenminste veertien dagen - dagen die in een door de Minister van OCW vastgestelde verplichte
vakantie vallen niet meegeteld - voor de aanvang van de vergadering aan alle RTC-deelnemers.
Indien de agenda bijlagen bevat worden de bijlagen met de agenda meegezonden.
4. De vergaderingen van de besluitvormende vergadering worden voorgezeten door de voorzitter,
bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter.
5. De secretaris maakt van elke vergadering van de besluitvormende vergadering een verslag en
stuurt dit aan de RTC-deelnemers. Het verslag wordt vastgesteld door de RTC-deelnemers. De
voorzitter kan besluiten tot een schriftelijke vaststellingsprocedure van het verslag.
6. Alle besluiten die genomen worden, worden vastgelegd in een doorlopende besluitenlijst. Deze
doorlopende besluitenlijst wordt bij het verslag van elke vergadering gevoegd. De besluitenlijst
bevat alle genomen besluiten van de besluitvormende vergadering, alsmede van elk besluit de
datum waarop dat besluit genomen is.
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7. Indien in een vergadering over een zaak geen besluiten genomen kan worden vanwege het ontbreken van het quorum, kan in een tweede te houden vergadering, die plaats vindt binnen achtentwintig dagen na de eerste, doch niet binnen zeven dagen, alsnog over die zaak worden besloten, ongeacht het dan aanwezige aantal RTC-deelnemers.
AFDELING E, Kostenverdeling
Opsomming kosten voor de RTC-deelnemers
Artikel 16
1. Alle kosten die ter zake de uitvoering van de overeenkomst en de op die overeenkomst gestoelde
reglementen, alsmede de uitvoering daarvan zijn gemaakt door de besluitvormende vergadering,
de monitor, de bestuurlijke coördinator en de leden van de arbitragecommissie, worden aangemerkt als kosten voor alle RTC-deelnemers.
2. Voorts worden alle kosten die ter zake de uitvoering van de overeenkomst en de op die overeenkomst gestoelde reglementen, alsmede de uitvoering daarvan redelijkerwijs zijn gemaakt door
de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de secretaris en de ambtelijke ondersteuning van
de besluitvormende vergadering aangemerkt als kosten voor alle RTC-deelnemers.
3. Alle kosten, niet behorend tot de kosten genoemd in het eerste en tweede lid, waarvan de besluitvormende vergadering besluit dat die redelijkerwijs als zodanig moeten worden gezien, worden aangemerkt als kosten voor alle RTC-deelnemers, onverminderd het bepaalde in het vierde
lid.
4. De kosten van de externe dienstverlener worden niet aangemerkt als kosten voor alle RTC-deelnemers. Deze kosten worden op basis van een gesloten overeenkomst verrekend tussen elke
RTC-deelnemer onderling en de betreffende externe dienstverlener.
5. RTC-deelnemers die kenbaar hebben gemaakt hun deelname aan de overeenkomst te willen
beëindigen, alsmede RTC-deelnemers waarvan de beëindigingsprocedure of de uitsluitingsprocedure reeds is afgerond blijven hun aandeel in de kosten verschuldigd tot en met de dag voorafgaand aan de beëindiging van de deelneming aan de overeenkomst of de uitsluiting daarvan.
6. Alle kosten die gelden als kosten voor alle RTC-deelnemers worden tussen RTC deelnemers verrekend, zonder dat daarbij sprake is van dienstverlening van de monitor.
7.
Verdeelsleutel
Artikel 17
1. Alle kosten, die op basis van het bepaalde in artikel 16 van dit reglement worden aangemerkt
als kosten voor alle RTC-deelnemers, worden op basis van een verdeelsleutel doorberekend aan
de afzonderlijke RTC-deelnemers.
2. De verdeelsleutel bedoeld in het vorige lid wordt voor elke RTC-deelnemer bepaald door de formule Y = A / B
3. In de in het vorige lid genoemde formule geldt:

Y = het percentage van de totale kosten dat voor rekening van de betreffende RTCdeelnemer komt. Dit percentage wordt rekenkundig afgerond op 2 cijfers achter de
komma.

A = het totaal aan fte’s aan onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel met een lesgevende taak, dat op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar
waarop de kosten betrekking hebben op basis van een arbeidsovereenkomst, een detacheringsovereenkomst, een uitzendovereenkomst of een payrollovereenkomst of een
overeenkomst tot opdracht werkzaam is bij de betreffende RTC-deelnemer. Dit aantal
wordt rekenkundig afgerond op twee cijfers achter de komma.
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B = het totaal aan fte’s aan onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel met een lesgevende taak, dat op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar
waarop de kosten betrekking hebben op basis van een arbeidsovereenkomst, een detacheringsovereenkomst, een uitzendovereenkomst of een payrollovereenkomst of een
overeenkomst tot opdracht werkzaam is bij alle RTC-deelnemers gezamenlijk. Dit aantal
wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal.

Uitvoering verdeelsleutel
Artikel 18
1. Elke RTC-deelnemer doet op uiterlijk 30 november opgave aan de monitor van het aantal fte’s
aan onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel met een lesgevende taak dat
1 oktober hieraan voorafgaand bij deze RTC-deelnemer werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst, een detacheringsovereenkomst, een uitzendovereenkomst, een payrollovereenkomst of een overeenkomst tot opdracht. Dit aantal wordt rekenkundig afgerond op twee cijfers
achter de komma.
2. De monitor deelt aan elke RTC-deelnemer vóór 1 januari daaropvolgend mee hoe hoog het percentage van de totale kosten is dat aan deze RTC-deelnemer wordt doorberekend. De monitor
draagt ervoor zorg dat het totaal aan percentages gelijk is aan honderd. Indien dit percentage
niet gelijk is aan honderd – vanwege ontstane afrondingsverschillen – wordt het verschil gelijkelijk over alle RTC-deelnemers verdeeld.
3. Het percentage aan kosten wijzigt in gedurende een kalenderjaar niet, tenzij een RTC-deelnemer
gedurende het kalenderjaar de deelname aan de overeenkomst beëindigt danwel van de overeenkomst wordt uitgesloten. Als zich een situatie voordoet als bepaald in de vorige volzin verstrekken de RTC-deelnemers de in het eerste lid van dit artikel genoemde gegevens aan de
monitor, met als peildatum: de dag van de beëindiging van de deelname aan de overeenkomst
door een RTC-lid of meerdere RTC-leden, danwel de dag van de uitsluiting van een RTC-lid. De
monitor deelt binnen een maand aan elk RTC-lid mee hoe hoog het percentage voor de betreffende RTC-deelnemer in de resterende maanden van het betreffend kalenderjaar is.
Facturering
Artikel 19
1. De monitor stelt, in overleg met de besluitvormende vergadering, vast met welke interval door
de monitor, danwel indien in eerste aanleg de kosten zijn betaald door een RTC-deelnemer, deze
RTC-deelnemer, aan elke RTC-deelnemer een factuur wordt gezonden voor diens aandeel in de
kosten.
2. De monitor, danwel indien in eerste aanleg de kosten zijn betaald door een RTC-deelnemer, de
betreffende RTC-deelnemer zendt aan alle RTC-deelnemers aan het einde van elke intervalperiode een factuur voor diens aandeel in de kosten in de verstreken periode.
3. Elke RTC-deelnemer betaalt de hem toegezonden factuur binnen veertien dagen nadat die door
hem ontvangen is.
BTW
Artikel 20
1. De RTC-deelnemers spannen zich in hun werkzaamheden ter zake de overeenkomst, de daarop
gestoelde reglementen en de uitvoering daarvan, op een zodanige wijze vorm te geven dat de
belastingdienst ermee instemt dat over deze werkzaamheden geen omzetbelasting behoeft te
worden geheven en afgedragen.
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2. Indien en voor zolang de belastingdienst er niet mee instemt dat over de werkzaamheden geen
omzetbelasting behoeft te worden afgedragen, zullen de facturen die door de monitor, danwel
door de RTC-deelnemer die in eerste aanleg de kosten heeft betaald, worden verzonden, worden
verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting (21%).
AFDELING F, Reglementen
Vaststelling, wijziging of intrekking van reglementen
Artikel 21
1. De besluitvormende vergadering is, op voorstel van de monitor of van minstens de helft van de
RTC-deelnemers bevoegd reglementen vast te stellen, vastgestelde reglementen te wijzigen of
in te trekken.
2. Een voorstel tot vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement wordt schriftelijk ingebracht in de besluitvormende vergadering, alwaar dit in eerste termijn wordt besproken. De
besluitvormende vergadering stelt, na deze bespreking in eerste termijn, de RTC-leden in de
gelegenheid om binnen zes weken schriftelijk aan het adres van de monitor op het voorstel tot
vaststelling, wijziging of intrekking te reageren.
3. De monitor brengt alle ontvangen reacties in in de eerstvolgende besluitvormende vergadering
na afloop van de termijn van zes weken, vergezeld van zijn visie op de ingebrachte reacties.
4. De besluitvormende vergadering neemt in de vergadering bedoeld in het vorige lid een besluit
over de voorgestelde vaststelling, wijziging of intrekking van het reglement.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 14, 4 e lid van dit reglement is voor de vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement een stemmenmeerderheid vereist van minstens de helft
van de RTC-deelnemers.
AFDELING G, Slotbepalingen
Slotbepaling
Artikel 22
In alle gevallen waarin de overeenkomst, dit reglement of enig ander door de besluitvormende vergadering vastgesteld reglement niet voorziet, beslist de besluitvormende vergadering, gehoord de
monitor.
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