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41. Waarneming bij afwezigheid van de directeur-bestuurder 
 
 
Stad & Esch wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. In het managementstatuut is de 
dagelijkse gang van zaken op de vestigingen gemandateerd aan de directeuren. Deze 
mandaten gelden ook bij afwezigheid van de directeur-bestuurder. 
 
 
Geplande afwezigheid 
 
Bij een wat langer durende geplande afwezigheid (bijvoorbeeld een buitenlandse studie-
reis van 6 weken) kan de directeur-bestuurder door middel van een ‘tijdelijke volmacht 
onder voorwaarden’ (art. 8.2 van de statuten) iemand machtigen om namens hem gedu-
rende die periode bepaalde besluiten te nemen. Een voorwaarde kan daarbij zijn dat bij 
niet-routinematige besluiten telefonisch/per mail wordt teruggekoppeld met de directeur-
bestuurder. De directeur-bestuurder bestuurt dan op afstand. Voor een beperkte periode 
bij een stabiele organisatie en bij voldoende bereikbaarheid levert dat in de regel ook geen 
probleem op. Uiteraard dient de Raad van Toezicht wel op de hoogte te zijn van de lange-
re afwezigheid en de bereikbaarheid van de directeur-bestuurder en de getroffen arran-
gementen gedurende de geplande afwezigheid. 
 
 
Ontstentenis of belet 
 
Als de directeur-bestuurder niet in staat is om te besturen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, is 
er sprake van ‘ontstentenis of belet’ zoals bedoeld in artikel 6.8 van de statuten. Voor een 
korte periode (‘een griepje’) is dat zelden een probleem. Calamiteiten daargelaten kan de 
onderwijsorganisatie met de mandaatregeling wel voort. Bij een langere periode kan dit 
wel een probleem zijn (langer dan een week of twee). Dan moet er wel een vorm van 
waarneming worden geregeld. De directeur-bestuurder heeft namelijk niet al zijn be-
voegdheden gemandateerd aan directeuren. Met name de rechtspositionele besluiten t.a.v. 
personeel zijn aan de directeur-bestuurder voorbehouden. Dit kan bij belet of ontstentenis 
(het niet in staat zijn om te besturen) wel een probleem zijn, als zich een calamiteit voor-
doet en er bijvoorbeeld acuut een personeel besluit moet worden genomen. Bij langer du-
rende ontstentenis wordt dit risico groter. 
 
Artikel 6.8 van de statuten bepaalt dat de Raad van Toezicht iemand aanwijst die de func-
tie van directeur-bestuurder waarneemt bij ontstentenis of belet. De Raad van Toezicht 
heeft in zijn vergadering van 9 december 2010 besloten de waarneming bij ontstentenis of 
belet extern te regelen.  
 

 

 

 

 

 

  


