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HOOFDSTUK I
Benaming, zetel en doel van de vereniging

Artikel 1 – Benaming en zetel
De beroepsvereniging wordt opgericht onder de naam “Saunavereniging België”, afgekort “S.V.B.”
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Laarne.
Haar activiteit strekt zich uit over het grondgebied van België.

Artikel 2 – Doel
De vereniging heeft tot doel de beroepsbelangen van haar leden te bestuderen, te beschermen en te
promoten. Alle mogelijke activiteiten organiseren, welke zij nodig acht als beroepsvereniging en op te
treden als overlegorgaan met officiële instanties. De totstandbrenging van een groepering van saunauitbaters, die met inachtneming van alle wettelijke-, morele-, hygiënische- en
veiligheidsvoorschriften, hun werkzaamheden met waardigheid en rechtschapenheid uitoefenen.
Zij kan haar doel bereiken door ondermeer:
- De opleiding en permanente vorming inzake veiligheid en hygiëne aan te moedigen en eventueel
te ondersteunen.
- Voorstellen te formuleren en adviezen te verstrekken betreffende alle wettelijke en reglementaire
bepalingen die betrekking hebben op het beroep van haar leden.
- Waarborgen te eisen van haar leden inzake toepassing van alle regels inzake veiligheid, hygiëne,
milieu en moraliteit.
- Het maken of laten maken van computerprogramma’s en/of websites die informatie verstrekken
aan haar leden en de saunacultuur bevorderen.
Verder kan zij alle handelingen verrichten waarvan sprake in artikel 2 van de Wet van 31 maart 1898
op de beroepsverenigingen.

HOOFDSTUK II
Soorten van leden
Aanvaarding, uittreding en uitsluiting van leden
Verplichtingen van leden
Tableau
Artikel 3 – Soorten leden
De vereniging bestaat uit werkende leden en ereleden.
Het aantal der werkende leden is niet beperkt, doch mag niet minder bedragen dan zeven.
Er mogen niet meer ereleden zijn dan één vierde van het aantal der werkende leden.
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Artikel 4 – Werkend lid
Om werkend lid te zijn, moet de kandidaat voldoen aan volgende voorwaarden :
§1

In het gebied van de vereniging het beroep uitoefenen van sauna-uitbater, waarbij iedereen
(zowel mannen als vrouwen, koppels als families met of zonder kinderen) worden toegelaten
om zonder schroom het saunagebeuren te beleven volgens de regels van de Finse saunatraditie.

§2

Het beroep uitoefenen van sauna-uitbater, hetzij als zelfstandige, hetzij als mandataris of
aangestelde van een vennootschap, vereniging of organisme.

§3

Tenminste zestien (16) jaar oud zijn (indien het een natuurlijk persoon betreft).

§4

Instemmen met de statuten van de vereniging.

Artikel 5 – Ereleden
§1

Ereleden zijn gewezen werkende leden die door hun bijdrage en raadgevingen in sterke mate
tot de bloei van het beroep en van de vereniging hebben bijgedragen en hun beroepsactiviteit
hebben stopgezet en welke niet vallen onder de verbodsbepaling van artikel 3, laatste lid van
de Wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen.

§3

Ereleden zijn vrijgesteld van de bijdrage bedoeld in art. 9 § 1°.

Artikel 6 – Aanvaarding
§1

Een kandidaat die tot de vereniging wil toetreden moet een schriftelijke aanvraag tot
aanvaarding aan de Raad van Bestuur richten, op de ter beschikking gestelde documenten,
vergezeld van documenten die het bewijs leveren te voldoen aan de voorwaarden voorzien in
art. 4 of 5 naargelang de aard van het aangevraagde lidmaatschap.
Alleen de Raad van Bestuur beslist met gewone meerderheid van stemmen, zonder
mogelijkheid van beroep en zonder motivering over de toelating van nieuwe leden.
De Raad van Bestuur kan voor het jaar van aanvaarding de lidmaatschapbijdrage, bedoeld in
art. 9 §1 1°, proportioneel verminderen.

§2

De kandidaat moet schriftelijk voorgedragen worden door minimum twee werkende leden (dit
geldt niet voor de oprichters).

Artikel 7 – Uittreding
Ieder lid heeft het recht ten allen tijde uit de vereniging te treden. De uittreding wordt schriftelijk bij
de voorzitter ingediend. De uittreding ontslaat het lid dat wenst uit te treden niet tot het betalen van
achterstallige lidmaatschapsbijdragen. In het jaar van uittreding dient de lidmaatschapsbijdrage van
het lopende jaar te worden betaald.
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Artikel 8 – Uitsluiting
§1

Een lid kan door de Raad van Bestuur uit de vereniging worden gesloten :
1) als het lid de statuten en het reglement van inwendige orde niet naleeft, of indien het lid
niet meer voldoet aan de voorwaarden voorzien in art. 4 § 1,2 en 3 en in art. 9 § # voor de
werkende leden.
2) in geval het lid niet voldoet aan zijn beroepsverplichtingen en aan de beginselen van
waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die ten grondslag liggen aan het beroep.
3) als het lid door zijn lidmaatschap of door zijn optreden de belangen of het imago van de
vereniging of van het beroep schaadt of zou kunnen schaden.
De uitsluiting wordt door de Raad van Bestuur uitgesproken bij geheime stemming met twee
derde meerderheid van de aanwezige stemmen, hiertegen is geen beroep mogelijk. Het
betrokken lid moet de gelegenheid hebben zich te verdedigen. Alvorens te beslissen zal de
Raad van Bestuur betrokken lid bij aangetekend schrijven uitnodigen en horen.

§2

Niet betaling der bijdragen, binnen de termijn voorzien in art. 9 §1, brengt van ambtswege de
uitsluiting met zich mede. In dit geval dient betrokken lid niet te worden uitgenodigd om zich
te verantwoorden voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan echter het lid van de
uitsluiting ontheffen als het lid zich voldoende verantwoordt en de reden kan worden
aanvaard.

§3

Uittredende of uitgesloten leden verliezen alle rechten op de voordelen van de vereniging en
kunnen geen aanspraak maken op enige terugvordering van bijdragen of andere bedragen.

Artikel 9 – Verplichtingen van leden
§1

De werkende leden, verbinden er zich toe :
1) ieder jaar, voor 30 april van elk kalenderjaar, waarop de bijdrage betrekking heeft, een
bijdrage te betalen, vastgelegd door de algemene vergadering; welke jaarlijkse bijdrage
minimum honderd vijf en twintig Euro (125,- €) en maximum duizend Euro (1.000,- €)
bedraagt.
2) alle reglementen en beslissingen van de vereniging te aanvaarden en er zich naar te
gedragen.

§2

De statuten en het reglement van inwendige orde van de vereniging eerbiedigen en een bedrag
gelijk aan de bijdrage, bedoeld in art. 9 §1 1°, betalen.

§3

Het water gebruikt in de uitbating laten controleren door labo, erkend door het Ministerie van
Volksgezondheid.

§4

Legionella test of andere testen laten uitvoeren die in de toekomst nodig kunnen geacht
worden om de algemene hygiëne en gezondheid van de sauna gebruikers te waarborgen.
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Artikel 10 – Tableau
Door de Raad van Bestuur zal per provincie, een aparte tableau worden bijgehouden. Elk tableau zal
opgedeeld worden in werkende leden en ereleden. De Raad van Bestuur kan bij de werkende leden
specifieke vermeldingen aanbrengen inzake uitbating en beschikbare mogelijkheden van de
saunabezoekers.

HOOFDSTUK III
Bestuur van de vereniging
Ere- en Past-voorzitters – Erebestuurders
Dagelijkse werking
Artikel 11 – Raad van Bestuur
§1 Samenstelling
1) De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit een voorzitter,
een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en minimum zeven bestuurders,
ongeacht het aantal leden. Een lid van de Raad van Bestuur wordt door een speciaal
daartoe opgeroepen algemene vergadering, bij geheime stemming met een meerderheid
van twee derden van de tegenwoordige stemgerechtigde leden, voor maximum drie jaar
verkozen uit de meerderjarige werkende leden. Een bestuurder die een mandaat
gedurende drie jaar heeft waargenomen is herkiesbaar.
2) Om als nieuwe bestuurder te kunnen verkozen worden, dient de kandidaat twee jaar als
werkend lid bij de vereniging aangesloten te zijn (geldt niet voor de bestuurders verkozen
onmiddellijk na de oprichting).
3) De verkozen bestuurders verkiezen jaarlijks na de algemene vergadering, in hun schoot
één secretaris en één penningmeester bij geheime stemming. Voor deze functies is het
mandaat maximum één jaar en ze kunnen in dezelfde functie herkozen worden.
4) De voorzitter en vice-voorzitter wordt bij gewone meerderheid rechtstreeks door de
werkende leden bij geheime stemming verkozen op een speciaal daartoe opgeroepen
algemene vergadering. Voor deze functies is het mandaat maximum één jaar en ze kunnen
in dezelfde functie herkozen worden. Om verkiesbaar te zijn dienen de kandidaten vooraf
benoemd te zijn als bestuurder. Om als voorzitter of vice-voorzitter verkozen te zijn,
dienen de kandidaten de helft van de uitgebrachte stemmen te behalen. Behaalt een
kandidaat de helft van de uitgebrachte stemmen niet, dan zal een tweede verkiezingsronde
worden georganiseerd. De kandidaat die in de tweede ronde de meeste stemmen haalt is
verkozen, zelfs al heeft hij de helft van de uitgebrachte stemmen niet behaald. De
verkiezing van voorzitter zal de verkiezing van de vice-voorzitter voorafgaan. De
kandidatuur van vice-voorzitter vervalt ambtshalve wanneer betrokkene verkozen is als
voorzitter.
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5) Wanneer het mandaat van een bestuurder vervroegd wordt beëindigd kan de Raad van
Bestuur in zijn vervanging voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering.
§2 Duur bestuursmandaat
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximum drie jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van bestuurder ten allen tijde intrekken. Overleden of
ontslagnemende bestuurders worden op de eerstvolgende algemene vergadering vervangen. De aldus
verkozen bestuurder beëindigt het mandaat van zijn voorganger.
§3 Vergaderingen Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert minstens vier maal per jaar. Die vergadering heeft plaats bij oproeping
met gewone brief of via mondelinge afspraak. De voorzitter kan de Raad van Bestuur bijeenroepen
telkens als hij het nodig acht. Hij moet de Raad van Bestuur oproepen wanneer de vice-voorzitter of
ten minste drie leden van de bestuurders hem hierom verzoeken.
§4 Beslissingen
Behoudens hoogdringendheid, in de oproeping vermeld, mag de Raad van Bestuur slechts
beraadslagen en beslissen als minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Bij ontstentenis van de
helft van de bestuurders wordt na een nieuwe bijeenroeping over de dagorde van de vergadering
gestemd ongeacht de samenstelling van de bestuursvergadering.
Beslissingen binnen de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Stemmen bij volmacht is in de Raad van
Bestuur niet toegelaten.
§5 Ambtshalve ontslag
Als een bestuurder, zonder een voor de Raad van Bestuur aanvaardbare reden, op één kalanderjaar
drie bestuursraadvergaderingen niet bijwoont, wordt hij van ambtswege als bestuurder ontslagen. De
eerstvolgende algemene vergadering zal in zijn vervanging voorzien om het onderbroken mandaat te
beëindigen.
§6 Honorering bestuurders
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De Raad van Bestuur kan echter een vergoeding
voor gemaakte kosten toekennen.
§7 Bevoegdheid van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is belast met het verrichten van alle handelingen die niet uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering zijn opgedragen. De Raad van Bestuur neemt alle maatregelen tot uitvoering
van de beslissingen genomen door de algemene vergadering en treft alle bestuursmaatregelen die
dienstig zijn om het doel van de vereniging te bereiken.
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Artikel 12 – Ere- en Past-voorzitters - Erebestuurders
De werkende leden van de vereniging kunnen bij gewone meerderheid, op een algemene vergadering
één ere-voorzitter en meerdere past-voorzitters en ere-bestuurders benoemen, die een raadgevende
stem hebben op de Raad van Bestuur en op de algemene vergaderingen, wanneer ze hierop door de
voorzitter van de Raad van Bestuur worden uitgenodigd.

Artikel 13 – Dagelijkse werking
§1

De voorzitter neemt alle maatregelen voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad van
Bestuur. Hij verzekert en waakt over de uitvoering van de statuten en van de bijzondere
reglementen. Hij ondertekent, samen met de secretaris, alle akten, besluiten of beslissingen en
vertegenwoordigt de vereniging in al haar betrekkingen met de overheid en met derden. De
vereniging wordt, zowel als eisende, dan als verwerende partij, in rechte vertegenwoordigd
door haar Raad van Bestuur, op vervolging en benaarstiging van haar voorzitter.

§2

De vice-voorzitter staat de voorzitter in zijn taak bij. Zo nodig vervangt hij hem bij diens
afwezigheid. De voorzitter kan zijn bevoegdheid aan de vice-voorzitter tijdelijk, volledig of
gedeeltelijk overdragen.

§3

De secretaris staat in voor de administratie der vereniging. Hij stelt de notulen van de
bijeenkomsten van de Raad van bestuur en van de algemene vergadering op. Hij houdt de lijst
van de leden van de vereniging en legt de aanvragen tot toetreding aan de Raad van Bestuur
voor. De secretaris bewaart het archief van de vereniging.

§4

De penningmeester voert de financiële administratie en boekhouding van de vereniging
voorgeschreven door de bestuursraad. Hij betaalt alle rekeningen na toestemming van de
voorzitter of secretaris. Hij int de bijdragen en de andere aan de vereniging verschuldigde of
door haar te ontvangen bedragen en geeft er kwijting van.

§5

De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben volmacht op de financiële rekeningen van
de vereniging. Voor alle financiële bewegingen zijn steeds twee van de drie handtekeningen
van voornoemde personen vereist.

HOOFDSTUK IV
Vermogen
Algemene Vergadering

Artikel 14 - Vermogen
§1

Het vermogen van de vereniging omvat alle roerende en onroerende goederen welke zij onder
bezwarende of kosteloze titel heeft verkregen en welke de wet haar toestaat te bezitten.
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Het maatschappelijk of sociaal kapitaal wordt gevormd door onder meer de ledenbijdragen, de
giften en legaten van particulieren, de toelagen van overheidswege en alle andere voordelen
welke de vereniging wettelijk mag genieten.
§2

De Raad van Bestuur beslist over de aanwending van het vermogen en de inkomsten van de
vereniging binnen de grenzen bepaald in de wet. De niet gebruikte fondsen van de vereniging
moeten op haar naam worden geplaatst bij een financiële instelling.

§3

In geen geval mag de vereniging aandelen of ander vormen van participaties in
handelsvennootschappen nemen.

Artikel 15 – Algemene vergadering
§1

De Voorzitter of de Raad van Bestuur kan de algemene vergadering oproepen telkens als hij
het nodig acht.
De voorzitter moet de algemene vergadering oproepen als een derde van de werkende leden
het schriftelijk vragen en het onderwerp opgeven dat zij op de agenda willen plaatsen.
De oproepingen gebeuren bij gewone brief of op enige andere door de Voorzitter of de Raad
van Bestuur gekozen wijze.

§2

De algemene vergadering is bevoegd tot het verkiezen van de bestuurders, het goedkeuren van
de reglementen, het wijzigen van de statuten, het ontbinden van de vereniging, het
onderzoeken van de rekeningen, in het algemeen, tot het bespreken van alle onderwerpen die
de vereniging aangaan en haar regelmatig zijn voorgelegd. Haar beslissingen verbinden alle
leden.

§3

Op de algemene vergaderingen heeft elk meerderjarig werkend lid één stem. Behalve in de
gevallen bepaald in art. 16 van de statuten, worden de beslissingen van de algemene
vergadering genomen bij gewone meerderheid van de tegenwoordige stemgerechtigde leden.
Ere- en past-voorzitters, erebestuurders en ereleden, hebben het recht de algemene
vergaderingen bij te wonen, maar zijn niet stemgerechtigd.

§4

Stemmen bij volmacht is op een algemene vergadering niet toegelaten, behalve bij wijziging
van de statuten en ontbinding van de vereniging.

§5

De jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats in de eerste helft van de maand februari en is
gewijd aan de rekeningen die op 31 december van het vorige jaar zijn afgesloten.
De Raad van Bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit over alle
werkzaamheden van het afgelopen jaar, en legt ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering :
1) de staat der ontvangsten en uitgaven, alsook de rekeningen betreffende de verrichtingen,
door de vereniging gedaan, krachtens nummer 1 tot 5 van art. 2 van de wet 31 maart 1898;
2) de begroting voor het lopende jaar.
Die rekeningen worden opgemaakt overeenkomstig het door de Regering bepaalde model. Zij
moeten, door toedoen van de penningmeester, op de zetel van de vereniging ter inzage van de
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stemgerechtigde leden worden gehouden gedurende vijftien dagen vóór de hiervoor genoemde
algemene vergadering.
De aldus goedgekeurde rekeningen zullen, indien door de wet verplicht, met de overige
stukken die in art. 8 van de wet van 31 maart 1898 opgenoemd zijn, door toedoen van de Raad
van Bestuur aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid gezonden worden voor 1 maart van
elk jaar.

HOOFDSTUK V
Wijzigingen van de statuten
Ontbinding en vereffening van de vereniging
Artikel 16 – Wijziging van de statuten – Ontbinding en vereffening van de vereniging
§1

Tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vereniging kan slechts op geldige wijze
worden besloten, bij meerderheid van ten minste drie vierde van de stemgerechtigde werkende
leden die tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn door een ander gewoon lid, houder van een
speciale volmacht, op een daartoe speciaal opgeroepen algemene vergadering bestaande uit
ten minste de helft van de stemgerechtigde leden.

§2

Indien een algemene vergadering, bijeengeroepen om de ontbinding van de vereniging uit te
spreken of om haar statuten te wijzigen, niet de helft van de stemgerechtigde leden
vertegenwoordigt, kan een nieuwe met hetzelfde doel bijeengeroepen algemene vergadering
geldig beraadslagen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde
leden is.

§3

De akten tot wijziging van de statuten of tot vrijwillige ontbinding van de vereniging hebben
slechts uitwerking nadat zij neergelegd, bekrachtigd en bekendgemaakt zijn zoals bepaald in
art. 1 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 waarbij de wet van 31 maart 1898
op de beroepsverenigingen in overeenstemming wordt gebracht met de wet van 23 december
1946 houdende instelling van een Raad van State.

§4

De algemene vergadering die tot ontbinding besluit, benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden.
Na betaling van de schulden wordt het vermogen van de vereniging als volgt verdeeld :
-

Het bedrag van giften en legaten wordt teruggegeven aan de beschikker, zijn erfgenamen
of zijn rechthebbenden, voor zover het recht tot terugneming bedongen is in de akte van
schenking en de vordering ingesteld wordt binnen het jaar dat volgt op de bekendmaking
van de akte van ontbinding.
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-

Het netto-actief, na eventuele aftrek van het bedrag van de aan de vereniging gedane
giften en legaten die in toepassing van vorig punt worden teruggegeven, wordt toegekend
aan een door de algemene vergadering aangewezen soortgelijke of aanverwante
vereniging. Die aanwijzing kan maar uitwerking hebben als de aan de goederen gegeven
bestemming door de Raad van State wordt geacht in overeenstemming te zijn met de wet.

HOOFDSTUK VI
Geschillenregeling - Scheidsgerecht
Artikel 17 – Geschillenregeling - Scheidsgerecht
De Raad van Bestuur zoekt, in gemeen overleg met de tegenpartij, naar middelen om ieder geschil
waarbij de vereniging betrokken is, door verzoening of door een beslissing van scheidsrechters bij te
leggen.
Geschillen die in de vereniging ontstaan betreffende de toepassing van statuten en reglementen van
inwendige orde op niet uitdrukkelijk bepaalde gevallen, worden altijd beslecht door drie
scheidsrechters, uit de werkende of ereleden gekozen. Door elke betrokken partij wordt één
scheidsrechter aangesteld. De Raad van Bestuur benoemt één scheidsrechter uit de werkende leden die
het voorzitterschap van het scheidsgerecht zal waarnemen.
De beslissing genomen bij gewone meerderheid door de scheidsrechters is definitief.

HOOFDSTUK VII
Aansluiting van de vereniging bij een verbond
van soortelijke beroepsverenigingen

Artikel 18 – Aansluiting van de vereniging bij een verbond van soortelijke beroepsverenigingen
Bij beslissing van de algemene vergadering kan de vereniging zich aansluiten bij een verbond van
beroepsverenigingen, onder de voorwaarden bepaald in art. 18 van de wet van 31 maart 1898.
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HOOFDSTUK VIII
Reglement van inwendige orde

Artikel 19 – Reglement van inwendige orde
De Raad van Bestuur kan een reglement van inwendige orde ter goedkeuring voorleggen aan de
algemene vergadering tot uitvoering van deze statuten. Alvorens te worden toegepast, moet het door
de algemene vergadering zijn goedgekeurd met gewone meerderheid.
Dezelfde procedure wordt in acht genomen voor eventuele wijziging van het reglement van inwendige
orde.

HOOFDSTUK XIV
Dienstjaar
Toezicht
Adviescommissies
Artikel 20 – Dienstjaar
Het dienstjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december.

Artikel 21 – Toezicht
De algemene vergadering kan één commissaris aanwijzen, die belast wordt met de verificatie van de
in art. 25 bedoelde rekeningen der vereniging. De commissaris wordt benoemd voor drie jaar en hun
mandaat is onbezoldigd. Het mandaat van commissaris is onverenigbaar met het mandaat van
bestuurder.

Artikel 22 – Adviescommissies
De Raad van Bestuur kan :
Diverse adviescommissies benoemen waarvan de samenstelling en werking worden
omschreven in het reglement van inwendige orde ;
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Statuten, goedgekeurd te Schelle op 05/12/2001.

Echt en juist verklaard, namens het bureau van de vergadering.

De Voorzitter

de Secretaris

Mede ondertekend door de aanwezige leden.
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