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VOORBEELD:  
Regeling ontstentenis en belet van bestuursleden in een stichting zonder RvC 
24-06-2021: stichting AdviesBrigade, Arnhem 
 
Toelichting: 
Per 1 juli 2021 is de stichting (ogv de WBTR) verplicht een regeling voor ontstentenis en belet van alle 
bestuursleden te hebben. 
Hieronder wordt een voorbeeld gegeven voor een regeling voor ontstentenis (definitieve afwezigheid) 
en belet (tijdelijke afwezigheid) van bestuursleden van een stichting zonder Raad van 
Commissarissen. Check vooraf of de statuten van de stichting niet al een dergelijke regeling bevatten. 
Zo niet, dan hoeven de statuten niet direct te worden gewijzigd, maar kan de regeling worden 
opgenomen in het Bestuursreglement of Huishoudelijk Reglement van de stichting. 
Dit voorbeeld is bedoeld voor vrij gebruik door stichtingen van vrijwilligersorganisaties in Arnhem. 
 

Ontstentenis (definitieve afwezigheid) en belet (tijdelijke afwezigheid) van bestuursleden 
 

1. In het geval van definitieve afwezigheid van een bestuurslid (bijv. bij aftreden, ontslag of 
overlijden) zullen de overblijven de bestuursleden met algemene stemmen of het enige 
overblijvende bestuurslid in zijn  eentje, binnen twee maanden na het ontstaan van deze 
vacature een nieuw bestuurslid benoemen ter opvulling van de vacature. Een niet voltallig 
bestuur behoudt zijn bevoegdheden als bestuur. 

 
2. In het geval van tijdelijke afwezigheid van een bestuurslid om zijn functie te kunnen 

uitoefenen (zoals langer dan zeven dagen onbereikbaar door ziekte of bij schorsing), is om 
zijn  bestuursfunctie te kunnen uitoefenen, nemen de overblijvende bestuursleden, of het 
enige overblijvende bestuurslid de bestuurstaken waar. 
 

3. In het geval van tijdelijke of definitieve afwezigheid van alle bestuursleden wordt het bestuur 
waargenomen door een persoon die daartoe wordt aangewezen door de president van de 
rechtbank waar de stichting haar zetel heeft, op verzoek van één of meer belanghebbenden.  

 
 
 

 
Disclaimer: 
Deze notitie over een regeling voor ontstentenis en belet van bestuursleden van een stichting zonder Raad van 
Commissarissen is gemaakt door de Stichting AdviesBrigade te Arnhem. Aan deze notitie is de grootste zorg besteed, maar 
de Stichting AdviesBrigade kan niet garanderen dat de informatie in de notitie volledig en correct is. De Stichting 
AdviesBrigade en de aan haar verbonden adviseurs zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de inhoud of het gebruik 
van deze notitie. 
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