
   

  

 

 

  



Een woordje vooraf 
 

400 jaar … een kaap te boven komen 

 

Weinig instellingen, laat staan financiële instellingen kunnen prat gaan op zo een lange levensduur. 

Gedurende zijn hele geschiedenis, tot 30 april 1848 toen de bergen van barmhartigheid onder het 

bestuur van de steden werden gebracht, was de instelling ook de speelbal van een machtsspel tussen 

de schuldeisers van de Berg, de religieuze autoriteiten, de Regering en de lokale autoriteiten die 

allen hun visie wensten te geven over wat de Berg van Barmhartigheid zou moeten zijn. 

 

De duurzaamheid van de instelling kan onder meer worden verklaard door de zorg besteed aan het 

behoud van de panden, deze voorwerpen toevertrouwd als waarborg voor leningen waarvan onze 

klanten weten dat ze in goede handen zijn en dat we er evenveel zorg aan besteden als waren het de 

onze. De lener blijft inderdaad eigenaar van het pand en houdt immers van de toevertrouwde 

voorwerpen die vandaag nog voor bijna 95% worden teruggenomen. Het embleem van alle bergen 

van barmhartigheid over heel de wereld is een griffioen die getuigt van deze constante bezorgdheid 

van onze instellingen. De Griffioen is immers het dier dat de schatten van de goden van Olympus 

bewaakte en is het sterkste schepsel daar het het resultaat is van een kruising tussen het meest 

geduchte dier op aarde: de leeuw en het sterkste in de lucht: de arend. Tijdens de tweede 

wereldoorlog brachten de verantwoordelijken van de Berg van Barmhartigheid uit vrees dat de 

panden in beslag werden genomen door de bezetter deze naar Londen. 

 

De geschiedenis van de Berg van Barmhartigheid illustreert naar wens dat als de Berg van 

Barmhartigheid de praktijk van pandlening op een constante manier heeft behouden, deze 400 jaar 

allesbehalve rustig waren. 

 

Na het feest en de herdenkingen is het uur gekomen om zich te buigen over het heden en de 

toekomst van de Berg van Barmhartigheid. Sinds enkele jaren hebben meerdere indicatoren onze 

aandacht getrokken:  

1. De klantenpopulatie van de instelling vergrijst en hernieuwt zich moeilijk. 

2. Het aantal nieuwe leningen vermindert van jaar tot jaar als gevolg van een groeiende kloof 

tussen het product van de pandlening en de verwachtingen of capaciteiten van de bevolking.  

3. Daling van het aantal nieuwe klanten. 

4. Het soort pand dat de Berg van Barmhartigheid hoofdzakelijk aanvaardt (juwelen en 

edelmetalen) maakte deel uit van het erfgoed van alle gezinnen. Vandaag ontbreekt het bij 

velen onder hen.  

5. De pogingen tot diversifiëring van de aanvaarde panden hebben maar zeer weinig respons 

gekregen.  

6. De instelling is onvoldoende gekend als kredietinstelling open voor iedereen.  

7. De organisatievormen van de instelling (uurrooster, veelzijdigheid van de personeelsleden, 

contacten met de klanten via het net, verplichting om naar de Berg van Barmhartigheid te 

komen, …) moeten absoluut evolueren.  

8. De verkopen kennen nog steeds een sterkere dalende tendens:  

a. Daling met 20% van het aantal loten voorgesteld in verkoopzaal 

b. Daling van de gemiddelde waarde van de loten en moeilijkheid om de speciale 

verkopen  te voorzien van loten 

c. Concentratie van aankopen tijdens de gewone verkopen door enkele ouder wordende 

kopers  

d. De verkoopzaal is onvoldoende gekend, vooral voor andere voorwerpen dan 

juwelen.  

 

 



Deze realiteit heeft ook financiële gevolgen daar de instelling alle lasten en investeringen moet 

dekken met eigen middelen. Door de stagnatie van de inkomsten van de lening, de daling van de 

verkoopopbrengsten en de natuurlijke stijging van de uitgaven zal de Berg van Barmhartigheid 

binnen de 5 komende jaren niet meer in staat zijn om alle uitgaven te dekken. 

 

In vergelijking met deze algemene tendens markeert het jaar 2018 een verandering omdat de 

hierboven beschreven realiteiten een omkering van de trend lijken te kennen maar het zou 

onverantwoord zijn te denken dat deze specifieke conjuncturele situatie een omkering van de 

structurele tendens betekent. 

 

In de nasleep van de nota geleverd door het College over de hervorming van het Bestuur ging 

ELKE instelling aan de slag om een strategisch wetgevingsplan te ontwikkelen om de trend te doen 

keren. 

 

Voorbereid door het Directiecomité en goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die we bedanken 

voor zijn vertrouwen, werd het werk op de volgende manier georganiseerd:  

- Juli 2018: voorstelling van de aanpak aan de vakbondsorganisaties 

- September 2018: akkoord van de Raad van Bestuur over  

o de analyse van de situatie 

o de werkmethode 

o de eerste werkpistes 

- 15 oktober 2018: eerste dag van bespreking met alle teams:  

o Voorstelling van de analyse van de situatie 

o Samenstelling van 4 werkgroepen alle personeelsleden verenigend  

 De lening op pand 

 De verkopen 

 Andere projecten 

 De interne organisatie 

- Tijdens de maand oktober: mogelijkheid voor alle agenten om op kenbaar gemaakte of 

anonieme wijze voorstellen te doen van bijkomende werkpistes 

- Van oktober tot februari, vergadering van de werkgroep om de verschillende pistes grondig 

te onderzoeken. De processen-verbaal van de werkgroepen worden online gezet zodat één 

ieder, lid of niet van de werkgroep, kenbaar of anoniem kan reageren op de vastgestelde 

evoluties. 

- Alle reacties en commentaren worden gevoegd in de verslagen die de voorstellen van 

beslissingen die worden voorbereid in februari-maart in het Directiecomité vergezellen.  

- De voorstellen van beslissing worden meegedeeld aan het personeel. 

- … 2019: de RvB neemt kennis van de verslagen en beslist.  

 

Projectgroepen worden ingesteld om deze beslissingen te concretiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE WERELD VERANDERT, WIJ OOK … 

 

De uitdaging voor de Berg van Barmhartigheid is aanzienlijk en is waarschijnlijk één van de 

belangrijkste die zich ooit heeft voorgedaan. Het is met vertrouwen dat we hem aannemen door ons 

te baseren op de som van de aanwezige deskundigheid binnen de instelling en op een performante 

infrastructuur. 

 

We weten bovendien dat we kunnen rekenen op de Stad en het OCMW om het belangrijke werk dat 

voor ons ligt te begeleiden en te steunen. 

 

Zie hier ons verhaal, ons heden en onze toekomst, in enkele penseelstreken. Laten we eindigen met 

een grote dank u  

- aan de klanten die ons vertrouwen sinds zoveel jaar en die onze reden van bestaan zijn. 

- aan de werknemers, huidige of vorige, van de Berg van Barmhartigheid die maken dat deze 

instelling dit juweel is waarop we fier mogen zijn. 

- aan de lokale of regionale mandatarissen die bestuurder waren of zijn van de Berg van 

Barmhartigheid of verder verwijderd maar die ons regelmatig hun sympathie en steun 

betuigen. 

 

Mogen we ook bedanken: 

- het OCMW van Brussel die onze lonen beheert en, net als de personeelsdienst van de Stad, 

een zeer gewaardeerd steunpunt is voor onze politiek van beheer van de human resources. 

- Stedenbouw van de Stad Brussel die ons heeft bijgestaan in het kader van onze aanvraag tot 

Bouwvergunning en de opvolging van de werf 

- de Aankoopcentrale van de Stad Brussel bij wie we gaan voor onze meest complexe 

markten. 

- de Aankoop- en Marktcentrale van GIAL voor de informatica. 

- de wegeniswerken die ons een regelmatige logistieke ondersteuning bieden. 

- en meer algemeen, alle autoriteiten en diensten van de Stad Brussel. 

 

Het is de blik resoluut gericht op de toekomst dat de Berg van Barmhartigheid in dit jaar 2018 heeft 

geleefd. 

 

De Berg van Barmhartigheid heeft vandaag een nieuwe dynamiek van projecten en veranderingen 

ingezet. Het is deze mutatie en hervonden dynamiek waar we trots op zijn in naam en met het hele 

team van de Berg van Barmhartigheid die we u vandaag voorstellen. 

 

 

 

Etienne LAMBERT       Mustapha AMRANI 
Directeur generaal       Voorzitter 
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A. Missie - Visie – Waarde 
 

1. Missie 
 

De exclusieve missie van de Berg van Barmhartigheid is om AAN ALLEN de lening op pand aan te 

bieden met professionaliteit en nauwgezetheid. Ons doel is niet uitsluitend de armen maar de hele 

bevolking met als bijzondere aandacht toegankelijk te blijven voor diegenen die geen andere 

alternatieven hebben. 

 

Vandaag is de Berg van Barmhartigheid de enige instelling bevoegd om een lening op pand toe te 

kennen. 

 

Deze missie moet worden uitgeoefend met de specifieke beperking van het behoud van het 

financieel evenwicht zonder te genieten van aanzienlijke bijdragen aan subsidies. Alle personeels- 

en werkingskosten van de instelling als ook de afschrijving van de investeringen moeten gedekt zijn 

door de inkomsten. 

 

Onze rol van openbare dienst verplicht ons: 

o om onze prestatie te plaatsen in de kwaliteit van de geboden dienst i. p. v. op rendement: 

 Afstemming op de noden van de bevolking 

 Ontwikkeling van nieuwe werklijnen en nieuwe diensten 

o  om te zoeken naar complementariteit en samenhang met bestaande diensten. 

 

2. Visie 
 

Met de toename van de opslagruimte zullen we de diversifiëring van de panden verderzetten om het 

aantal mogelijke begunstigden van onze diensten dien vandaag niets te verpanden hebben 

voortzetten. 

 

Tegelijkertijd zal de instelling meer acties ondernemen om het aantal van deze klanten te verhogen. 

 

De Berg van Barmhartigheid zal maatregelen nemen om zijn rol van openbare dient op lange 

termijn in te schrijven: 

- Verhoging van de eigen middelen voor de financiering van de leningen om de nood aan 

externe financiering te verkleinen en de afhankelijkheid van de klanttarieven aan de 

marktschommelingen te verminderen. 

- Verbetering van de klantgerichtheid van onze diensten. 

 

3. Waarde 
 
De waarden van de Berg van Barmhartigheid worden gedeeld door de personeelsleden, de kaders en 

de bestuurders van de instelling. 

 
Professionalisme en klantgerichtheid 
We zijn nauwgezet en professioneel in het werk dat we leveren om de beste service aan onze 

klanten te bezorgen. We zetten al onze deskundigheid en kennis in om op de best mogelijke manier 

te antwoorden op de specifieke behoeften van onze klanten. 

 



Transparantie en motivering van de beslissingen 
We leveren volledige en aangepaste informatie aan al onze klanten zodat ze weloverwogen 

beslissingen kunnen nemen. De beslissingen die wij nemen zijn te alle tijden gemotiveerd en 

uitgelegd. 
 
Discretie en beroepsgeheim 
De Berg van Barmhartigheid is een financiële instelling die de pandlening uitoefent. De lening 

wordt toegekend op basis van de waarde van het voorgestelde pand. De klant moet geen uitleg 

geven over de redenen voor het aanvragen van een lening of over wat hij met het geld doet. We zijn 

ook gebonden aan het beroepsgeheim dat deel uitmaakt van ons DNA. Het Strafwetboek legt zware 

straffen op aan de agent van de Berg van Barmhartigheid die informatie over u vrijgeeft aan derden, 

buiten een gerechtelijke procedure. 

 
Loyaliteit aan klanten en de instelling 
We voeren ons werk uit in een relatie van dubbele loyaliteit: tegenover onze klanten en de instelling 

als ook het project dat hij draagt. We onthouden ons dus in het professionele kader of daarbuiten 

van het nemen van een standpunt of houding die de één of de ander zou schaden. 

 
Eerlijkheid en integriteit 
De eerlijkheid en integriteit van alle actoren rond de Berg van Barmhartigheid is een 

hoofdvoorwaarde voor het bestaan van de Berg van Barmhartigheid. Het is omdat de klanten een 

volstrekt vertrouwen mogen hebben in de eerlijkheid van alle werknemers van de Berg van 

Barmhartigheid dat zij ons, zonder angst, goederen toevertrouwen die hen dierbaar zijn en die ze 

wensen terug te nemen. Het is enkel omdat elke agent kan rekenen op de integriteit van elk van zijn 

collega’s dat het werk op een vlotte manier kan uitgevoerd worden. 

 

Het respect en het behoud van een harmonieuze werkomgeving 
Interpersoonlijke relaties van alle aard worden gekenmerkt door respect en wederzijds luisteren. Dit 

respect komt ook tot uiting in het behoud van een schone en harmonieuze werkomgeving. 

 
De onpartijdigheid 
Elke persoon wordt op gelijke basis behandeld zonder dat enig onderscheid wordt gedaan op basis 

o van ras of geloof  

o van zijn geslacht 

o van de taal 

o van zijn ideologie of zijn verplichtingen (voor zover ze democratische waarden 

omarmen) 

o van de sociale afkomst 

maar ook 

o van het belang van de voorgestelde transactie. 

 

Om deze onpartijdigheid te illustreren en om kritiek hierover te vermijden, zullen de 

personeelsleden vermijden om hun eigen verplichtingen of overtuigingen te uiten hetzij in hun 

woorden, hun houding of hun kleding. 

 

 

 

 

 



De zoektocht naar duurzame ontwikkeling 
Betrokken bij agenda 21 van de Stad Brussel zorgt de Berg van Barmhartigheid ervoor dat in al 

deze strategische beslissingen en dagelijkse acties de waarden die duurzame ontwikkeling bedoelen 

geïntegreerd worden: 

o de bijdrage aan een rechtvaardigere en meer solidaire maatschappij van vooruitgang. 

o het meest efficiënte gebruik van economische middelen door de werkingskosten te 

rationaliseren en de risico’s te beperken door een efficiënte en aangepaste interne 

controle. 

o de strijd tegen verspilling van natuurlijke bronnen en het behoud van de planeet. 

 

B. De Raad van Bestuur 
 

In de loop van 2018 heeft de Raad van Bestuur 12 vergaderingen gehouden waaronder: 

- een buitengewone RvB in de maand mei gewijd aan de voorstelling van de rekening 2017 en 

de eerste begrotingswijziging. 

- een buitengewone RvB in oktober om de begroting 2019 goed te keuren en de tweede 

begrotingswijziging. 

- 10 zittingen werden gewijd aan het beheer van de instelling. 

 

1. Aanwezigheid en bezoldiging 
 

 

Bovenop deze bedragen heeft de Voorzitter deelgenomen aan 14 vergaderingen die recht geven op 

een presentiegeld. De beoogde vergaderingen zijn voorbereidende vergaderingen aan de Raad van 

Bestuur en vergaderingen « communicatie ». (Beslissing van de RvB van 17 januari 2018). In deze 

context heeft hij 4.200€ belastbaar ontvangen. 

 

De Voorzitter beschikt over een bureau met meubilair en computer en heeft bovendien 2.838,70€ 

representatiekosten ontvangen. (Beslissing van de RvB van 13 december 2017). Deze 

representatiekosten zijn beperkt tot 2.976€ per jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Regels van Beheer  
 

Alle Brusselse openbare actoren waren betrokken bij deze maatregelen in zake bestuur genomen nu 

eens door de Stad, dan weer door het Gewest.  

 

De genomen beschikkingen beogen het herstel aan vertrouwen en fierheid in het openbare bestuur 

in het Brussels Gewest. 

- Aantal bestuurders: de Berg van Barmhartigheid voldoet aan de vereisten van de Stad voor 

het aantal bestuurders (maximum 12) daar de RvB 5 bestuurders en 6 waarnemers telt. 

- Oppositie: een waarnemer van de oppositie neemt reeds deel aan de Raad van Bestuur. 

- Technisch bestuurder: een « technisch » bestuurder, eigenaar van één van de oudste 

juwelierszaken van de hoofdstad, zetelt al bij de Berg van Barmhartigheid. 

- Betreffende de genderpariteit  

o de Raad van Bestuur bestaat uit 3 mannen en 2 vrouwen;  

o 4 mannen en 1 vrouw zijn waarnemer binnen dit bestuursorgaan. Eén post staat nog 

open. Idealiter zou de Gemeenteraad een vrouw moeten aanduiden. 
1
 

- Wat betreft opleidingen voor de bestuurders: de Berg van Barmhartigheid organiseert sinds 

twee zittingstijden een opleiding voor de nieuwe bestuurders en waarnemers om hen toe te 

laten kennis te nemen van de specificiteiten van de instelling.   

- De barema’s van het personeel, kaders inbegrepen, zijn deze van het lokale 

overheidsapparaat, zonder andere extra legale voordelen of welke premies van welke aard 

dan ook en als zodanig zijn ze ver onder de 150% van de vergoeding die een parlementariër 

ontvangt. 

- Wat betreft de bezoldiging van de voorzitter, de bestuurders en waarnemers, deze komt 

overeen met het presentiegeld dat de Gemeenteraad ontvangt en het aantal zittingen 

overschrijdt niet het plafond van 20. (zie hoger) 
 

C. Een strategisch plan?  
 

De instelling ziet de installatie van een nieuwe Raad van Bestuur als een mogelijkheid om op 

duidelijke manier te schetsen 

o de elementen van een inventarislijst 

o de werkpistes en de doelen voor de komende legislatuur.  

 

Maar het is niet alleen dat, we wilden de kans grijpen van een participatieve aanpak van het type 

« collectieve intelligentie » die steunt op de veldexpertise van de personeelsleden. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
De benoeming van de bestuurders en de waarnemers is een directe bevoegdheid van de Gemeenteraad 

Article 72 

Le Mont-de-Piété de Bruxelles est géré par un Conseil 
d'Administration de cinq personnes nommées par le Conseil 
communal et dont deux sont choisis parmi les membres du 
Centre Public d'Aide Sociale.…. 
 

Artikel 72 

De Berg van Barmhartigheid van Brussel wordt bestuurd door 
een Raad van Bestuur van vijf personen benoemd door de 
Gemeenteraad en waarvan twee gekozen worden tussen de 
leden van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn.… 

Article 73 

Le Conseil d'Administration est assisté dans sa tâche par un 
conseil d’observateurs de 6 membres désignés par le Conseil 
communal de la Ville. 

Artikel 73 

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan in zijn taak door een 
raad van waarnemers van 6 leden aangeduid door de 
Gemeenteraad van de Stad. 

 



Om verwarring van de rol van de één en de ander te voorkomen, werd aan het begin van het proces 

vermeld dat 

o het personeel zijn plaats heeft in 

 het inwinnen van informatie 

 de overdracht van informatie over de context en de operationele beperkingen 

 suggesties betreffende de modaliteiten voor de implementatie 

o het werk bestond uit de voorbereiding van een geheel aan beslissingen maar dat deze onder 

de RvB vielen voor de definitie van de strategie en het management voor operationele 

beslissingen.  

 

Om een personeel aanzienlijk bekoeld door een permanente « top-down » aanpak gerust te stellen,  

hebben we 4 verplichtingen aangegaan 

o 1. de totale inhoud van onze uitwisselingen terugbrengen naar de beslissingsbevoegde 

personen 

o 2. terugkeren naar het personeel eens de beslissingen genomen om ze op een globale manier 

voor te stellen en te antwoorden op vragen over de weerhouden en niet weerhouden pistes  

o 3. deze participatieve dynamiek behouden door een ideeënbus en regelmatige vergaderingen 

van de teams 

o 4. jaarlijks een balans opmaken over de evolutie van de instelling en de weerhouden pistes 

 

Als uitvloeisel van deze verplichtingen werden drie verwachtingen ten opzichte van het personeel 

geuit 

o Stoppen met werken in zijn eigen domein 

 Evolueren naar meer polyvalentie 

 Getuigen van openheid over de globale werking van de instelling  

o Groepen of personen die in het kader van het marsorder projecten dragen, doen opdagen. 

 

1. Stand van zaken 
 

Het uitgangspunt is een financiële analyse van de instelling waar de voorgestelde cijfers over de 10 

komende jaren de trends projecteren waargenomen over de 5 laatste jaar en die alle voorzienbare 

gebeurtenissen omvatten. Uitgaande van deze becijferde analyse zullen kwalitatieve elementen 

(soort lening, concentratie van aankopen in openbare verkoop, evolutie van de pandlening 

wereldwijd en bij onze Franse en Nederlandse partners van het raamakkoord, situatie van de andere 

verkoopzalen) ons doel verrijken. 

 

De projectie is lineair ZONDER integratie 

 van corrigerende maatregelen 

 van conjuncturele elementen 

 van de omgeving 

 

Het plan zal jaar na jaar volgens dezelfde formule bijgewerkt worden. 

 



2. De activiteit – de inkomsten 
 

De leningen.op pand 

 

Voor de eerste keer in 2017 is het totaal aan uitstaande kredieten gedaald. Deze daling is niet 

veelbetekenend (-0.6%) en is uniek. Het uitstaande heeft steeds een stijgende lijn gevolgd, tussen 

2014 & 2017 deze laatste groeide met 5,4%. Voor het jaar 2018 herneemt het uitstaande een 

gematigde groei (+0,98%). 

 

Het is nodig om verschillende elementen te integreren om beter deze cijfers te begrijpen. 

 

Met uitzondering van 2018 is de daling van het aantal leningen constant. Deze daling met 1.000 

leningen per jaar (-5% jaarlijks) is aanzienlijk maar heeft geen invloed op het totale bedrag dat we 

lenen aan de klanten (behalve in 2017) omdat we tegelijkertijd een stijging van de looptijd der 

leningen vaststellen. Het jaar 2018 is een uitzondering daar we vaststellen dat het aantal nieuwe 

leningen weer begint te stijgen. De Berg van Barmhartigheid heeft in 2018 1.173 leningen meer 

toegekend dan in 2017 hetzij een stijging met 6,4%. 
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In 2018 werden veel oude schulden vereffend (10,5% JKP), de korte termijn lening die deze met 

namen in 2018 verving 2018 is onderworpen aan een tarief van 6,5%. Dit verklaart dat de stijging 

van het aantal leningen niet een lichte daling van de inkomsten met betrekking tot deze activiteit 

voorkomt. 

 

Het is dus gevaarlijk om de sociale efficiëntie van de instelling alleen te beoordelen door de 

evolutie van de inkomsten op de een of andere manier. 

 

De andere parameter die de inkomsten zou kunnen beïnvloeden is het gemiddeld geleende bedrag. 

Er is geen enkele verklaring te zoeken op dit niveau daar deze zich op constante wijze bevindt rond 

de 450€, de laatste drie jaar. 

 

Het feit om een aantal vereffende leningen (inlossing) te hebben dat een belangrijk verschil is met 

het aantal nieuwe leningen zou ook de bewegingen van het uitstaande kunnen verklaren. Daar ook 

kunnen we deze verklaring verwerpen omdat de evoluties redelijk symmetrisch zijn. 
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De Berg van Barmhartigheid heeft het moeilijk om zijn klanten te vernieuwen en het aantal 

personen die voor de eerste keer de instelling betreden is in constante daling. 

 

Ondanks de veelzeggende stijging van het aantal in 2018 blijft het aantal nieuwe klanten dalen. 

 

Als we deze kwestie uitdiepen beseffen we (cijfers 2017) dat er duidelijke verschillen zijn tussen 

onze klanten en de leeftijdsopbouw van de Brusselse bevolking.  
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Deze realiteit zal ons ertoe brengen om, op het vlak van de pandlening, te werken aan twee 

specifieke assen: 

- de reputatie en de zichtbaarheid van de instelling vergroten maar ook de publiciteit doen 

opleven 

- de digitale evolutie versnellen.  

 

Maar meer algemeen toont de situatie de noodzaak aan van een echte marketingaanpak om de 

verwachtingen van onze klanten te kennen en –het is waarschijnlijk moeilijker- van degenen die het 

niet zijn om de aangeboden diensten aan te passen. 

 

We zullen er verder over praten. 

 
 

De in verkoop gezette panden omvatten alle leningen die eindigen met een verkoop door nalatigheid 

van de lener of in opdracht van deze laatste. De loten die in aanmerking worden genomen voor de 

vereiste verkopen die de eigenaars onmiddellijk bestemmen voor de verkoop tellen dus niet mee. 

 

Deze omgekeerde tabel leert ons dat + de 95% van de klanten hun pand(en) terugnemen. 
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aantal verkochte 

panden 
aantal panden 

in stock 

Leningen eindigend 
met de verkoop 

van het pand 

2014 3.869 58.476 6,62% 

2015 3.730 57.546 6,48% 

2016 3.063 55.456 5,52% 

2017 2.890 53.704 5,38% 

2018 2.208 53.468 4,13% 

 

Het verkoopspercentage daalt. We kunnen dus niet zeggen dat de crisis leidt tot een groeiende 

verarming van onze klanten door het verdwijnen van hun erfgoed. Op gebied van de inkomsten van 

de instelling zullen we deze situatie analyseren in het hoofdstuk dat we zullen besteden aan de 

verkopen. 

 

Het geleend bedrag wordt rechtstreeks beïnvloed door de prijs verkregen in normale verkoop. We 

lenen in feite tussen 50 en 70% van het bedrag dat we zouden halen in gedwongen verkoop. 

Aangezien meer dan 90% van de leningen gewaarborgd zijn door gouden voorwerpen zijn de 

fluctuaties van de waarde van het edelmetaal een bepalende variabele voor het geleend bedrag. 

 
 

Elke verkoop wordt geanalyseerd om te zien hoe het geleend bedrag kan worden aangepast. De 

variaties van het geleend bedrag aan de gram goud 18 kt zijn (zie schema hierboven) natuurlijk in 

de loop van de tijd afgevlakt en uitgevoerd op basis van een variatie vastgesteld op relatief vaste 

manier. 

 

De verkopen 

35 verkopen werden georganiseerd in 2018. Ze verdelen zich op de volgende manier: 

- 5 prestige verkopen georganiseerd op zaterdag vanaf 13u00 die de mooiste in verkoop 

gezette loten samenbrengen en bestemd zijn voor een gewaarschuwd liefhebberspubliek. 

- 30 « normale » verkopen georganiseerd op dinsdag vanaf 13u00 waarvan 17 uitsluitend van 

juwelen en 13 van juwelen en verscheidene voorwerpen per thema.  
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De inkomsten van gewone en speciale verkopen georganiseerd door de Berg van Barmhartigheid 

zijn sinds meer dan vijf jaar sterk gedaald. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

INKOMSTEN "VERKOPEN" 1.083.818 € 1.023.931 € 966.268 € 888.539 € 921.499 € 
 

In navolging van de leningsactiviteit is het jaar 2018 in wanverhouding met de trend opgemerkt 

tijdens de vorige 4 jaar. Niettemin blijft de algemene trend naar benden gaan en de daling is deze 

keer zeer opmerkelijk in termen van producten 

. 

Dit uit zich in het feit dat in 2012 deze inkomsten 36% van het zakencijfer vertegenwoordigden, 

voor 24% in 2018. 

 

Maar de verkoop is een belangrijk onderdeel van de activiteit van de Berg van Barmhartigheid op 

verschillende vlakken. 

 Hij laat de Berg van Barmhartigheid toe de neergelegde panden te valoriseren en de schuld 

te betalen van klanten die hun lening niet meer kunnen of willen terugbetalen.  

 Hierdoor kunnen deze klanten in veel gevallen genieten van een niet te verwaarlozen 

financiële bijdrage afkomstig van de verkoopbonus (verschil tussen de toewijzingsprijs en 

de schuld van de klant) die ze terugkrijgen.  

 Het maakt het mogelijk om, door de verkoopkosten, een deel van onze kosten te dekken, 

wat in een systeem waar zonder subsidies de interestvoet het gevolg is van de mutualisatie 

van onze kosten, toelaat om niet alle lasten van de instelling te laten wegen enkel op de 

pandlening.  

 

Het aantal te koop aangeboden loten daalt relatief constant (-20% in 4 jaar). 
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De verkoopproducten stijgen terug in 2018. 

 

De verkochte loten komen uit 3 verschillende bronnen. 

- De verkopen van verjaarde panden (de leningen die slecht aflopen). 

- De voortijdige verkoop: Het gaat om leners die in de loop van de lening beslissen hun pand 

af te staan en het te laten verkopen binnen de Berg van Barmhartigheid. 

- De vereiste verkopen: Het is een hulpmiddel dat beschikbaar is voor klanten die geen lening 

willen maar hun goederen wensen te verkopen via onze verkoopzaal. Er wordt hen een 

symbolische lening toegekend van 30€ en hun goed wordt op de rol gezet voor een verkoop. 
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In de vermindering van het aantal verkopen moeten we ons verheugen in de daling van het aantal 

gedwongen verkopen « leningen op vervaldag ». Deze daling is bovendien een direct gevolg van de 

positieve praktijken van de instelling (mogelijkheid om het kapitaal in meerdere termijnen af te 

betalen, herinnering van de vervaldagen) mar er zijn er andere die zorgwekkender zijn waaronder 

de daling van de vereiste verkopen. 

 

De daling van de verkoopopbrengsten wordt uitgelegd door de vermindering van het aantal loten 

maar ook door een daling van de gemiddelde waarde hiervan. De Berg van Barmhartigheid 

ondervindt moeilijkheden om kwaliteitsloten te vinden voor de speciale verkopen die zijn 

teruggebracht naar 5 i.p.v. 6 (vanaf 2012). 

 

De gemiddelde toewijzingsprijzen in gewone verkoop zijn zeer stabiel, in speciale verkoop is het 

heel anders. (15% Delta tussen de gemiddelde toewijzingsprijs 2013 en 2017, niet-lineaire daling, 

onzekere trend) 

 

Voor 2018 is de gemiddelde waarde van de loten in lichte stijging zowel in prestigeverkoop als in 

normale verkoop. Het is natuurlijk te vroeg om te beslissen over het structurele of conjuncturele 

aard van deze ommekeer. 
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Het verschil tussen het gemiddeld geleend bedrag en de gemiddelde waarde van de verkochte loten 

dat van 21% was in 2017 stijgt naar 27% in 2018, wat betekent dat de Berg van Barmhartigheid 

minder risico’s neemt dan de vorige jaren en dat de verkoopbonussen, onder overigens gelijke 

omstandigheden, zouden moeten toenemen. 

 

De kopers 
We analyseerden de verkoopproducten en de oorsprong van de panden. We gaan ons nu meer 

richten op de kopers die de andere te analyseren component is in de verkopen. Het aantal kopers 

volgt dezelfde evolutie van 2014 tot 2017 als het aantal verkochte voorwerpen. Het is vandaag 

moeilijk om er de oorzaken van te bepalen maar de overeenkomst van de twee elementen leidt ons 

natuurlijk naar 3 hypotheses. Ofwel is er een minder globale belangstelling voor waardevolle 

voorwerpen, ofwel vinden minder mensen de weg naar onze instelling, ofwel beide.  

 

We merken op dat in 2018 de twee variabelen opnieuw een gelijkaardige evolutie volgen, dit maal 

in stijging. 

 

De variabele van het aantal kopers is enkel maar een anekdotisch gegeven voor de analyse van 

degenen die een beslissende invloed hebben op de verkoopresultaten die we « topkopers » hebben 

genoemd. Deze categorie herneemt de klanten die voor meer dan 10.000€ in 5 jaar hebben gekocht. 
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Van 2014 tot 2017 blijft het aantal « top » kopers (>10,000€ over 5 jaar) stabiel, het aantal 

onregelmatige kopers daalt op constante wijze. In 2018 noteren we een aanzienlijke stijging van het 

aantal topkopers (+43%) terwijl de daling van de onregelmatige kopers zich verder zet. 

 

Dit cijfer beïnvloedt ook de concentratie van de aankopen zelfs als deze concentratie beperkt is 

betreffende de verkoopopbrengsten. Bovendien leidt het atypisch karakter van deze verandering in 

vergelijking met de trend van de vorige jaren ons tot voorzichtigheid in onze commentaar. 

 
 

Het beste van het beste is de som van de aankopen van de twee beste klanten van onze verkoopzaal. 

 

De strijd tegen de concentratie van aankopen is een prioriteit voor de toekomst van de verkopen 

want als het hebben van vaste klanten goed nieuws is voor het succes van de verkopen, is dit niet 

zonder risico, wordt er niet gezegd « vermijd om al zijn eieren in dezelfde mand te leggen ». 

- De concentratie van regelmatige en die zich kennen vermenigvuldigt het risico van een 

prijsafspraak ten nadele van de leners van de Berg van Barmhartigheid. 

- Het grootste deel van de « top » kopers heeft ook al een zekere leeftijd. 

 

Zelfs al zijn de aankopen van onze twee beste klanten met 6% gedaald tussen 2017 en 2018, 

vertegenwoordigen ze nog altijd 27% van alle verkoopbedragen, wat een groot risico blijft. 
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De verkoopbonussen en de sociale en financiële rol van de activiteit 
Ter herinnering, wanneer een verpand voorwerp in verkoop wordt gezet, houdt de Berg van 

Barmhartigheid de schuld van de klant af van de toewijzingsprijs. Het verschil tussen de in 

verkoopzaal verkregen prijs en de schuld van de klant gaar naar de neerlegger van het voorwerp. 

Het betreft de verkoopbonus. 

 

Het is een belangrijk element dat de Berg van Barmhartigheid er toe aanzet om de verjaarde panden 

zo goed mogelijk te verkopen. 

 

  verkoopprodukt bonus terugbetaling 

2014 € 2.680.497 1.183.322 € 1.497.175 € 

2015 € 2.719.997 1.307.252 € 1.412.745 € 

2016 € 2.506.889 1.208.077 € 1.298.812 € 

2017 € 2.199.718 985.079 € 1.214.639 € 

2018 € 2.315.394 1.006.164 € 1.309.230 € 

  

 
 

De verkoopbonussen blijven zeer hoog en zijn zelfs stijgende. 

 

Zo werd in 2018 voor een verkoopproduct van 2.315.394€, 1.006.164€ uitgekeerd aan de 

neerleggers. 44% van de verkoopproducten gingen dus terug naar de leners. Dit percentage ligt 1% 

lager dan wat tijdens het vorige boekjaar werd vastgesteld. 

 

De andere producten 
De andere producten (subsidies, financiële opbrengsten & opbrengsten) vertegenwoordigen maar 

4% van de inkomsten van de instelling. Ze hebben dus geen grote impact op de instelling. 

 

Er moet echter worden opgemerkt dat wij, ondanks een personeelsstatuut gelijkaardig aan dat van 

de plaatselijke overheid, het slachtoffer zijn van een gedifferentieerde om niet te zeggen 

discriminerende behandeling 
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- vanwege het gewest (niet-subsidiëring van 100% van de MIVB-abonnementen)  

- van de federale overheid
2
 (in vraag stelling van ons lokaal statuut door het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en de niet herneming in de lijst van instanties die genieten van de 

subsidies ter dekking van de taalpremies toegekend aan de agenten), ons verplichtend om 

langdurige en vervelende procedures aan te gaan om ons recht op deze terugbetaling te doen 

erkennen. 

 

3. De activiteit – De uitgaven ---- de jacht op verspilling 
 

Klasse Aard van de uitgaven Rekening 2018 
deel van de 

uitgaven 

60 ACHATS  DE MATIERES                   84.643 €  3% 

  AANKOPEN & LEVERINGEN     

61 
SERVICES  ET BIENS 
D'EXPLOITATION                 602.700 €  19,09% 

  
DIENSTEN EN  
EXPLOITATIEGOEDEREN     

62 FRAIS   DE  PERSONNEL             2.104.795 €  66,68% 

  PERSONEELSKOSTEN     

64 
REMBOURSEMENTS DES 
EMPRUNTS                 215.925 €  6,84% 

  TERUGBETALINGEN DER LENINGEN     

65 CHARGES  FINANCIERES                 144.704 €  4,58% 

  FINANCIELE LASTEN     

67 CHARGES  EXCEPTIONNELLES                     3.834 €  0,12% 

  BUITENGEWONE LASTEN     

  TOTAL/TOTAAL             3.156.601 €  100% 
 

                                                 
2
De Berg van Barmhartigheid is des te kwader omdat het taalkundig onberispelijk is -en dat is wat essentieel is- in zijn 

relatie tot de bevolking, in zijn jaarlijkse rapportage via het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in deze aanvragen tot 

terugbetaling die overeenkomen tot op de cent na met de premies toegekend aan de agenten die geslaagd zijn voor de 

SELOR-test van de graad waarin ze werken. 



 

Het werk van inkrimping van de uitgaven werd uitgevoerd. Ze verder verminderen zou 

contraproductief zijn. Als het doel is om een evenwicht te bewaren tussen de uitgaven en de 

inkomsten is het nodig de verkeerde uitgave te weren, dat wil zeggen deze die noch de kwaliteit van 

de dienst noch de inkomsten beïnvloedt. Dit komt erop neer om het in meer banale taal te zeggen 

dat het nodig is verspilling te verjagen. Deze actie werd gedurende de laatste 5 jaar geleid. Getuige 

ervan de volgende informatie. 

 

60. aankoop materiaal, benodigdheden, energie  

 

Met 3% van de kosten heeft deze post geen veelzeggende stabiele impact op het resultaat, 

voornamelijk bepaald door de energiekosten.  
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Wij oogsten hier de vruchten van:  

- een gebouw dat voor zijn leeftijd een goede energieprestatie levert (C) 

- een fotovoltaïsche investering plaatsing van panelen op de zuidelijke helling van het dak. 

 

De gevolgen van een slecht energiebeheer zijn financieel maar niet uitsluitend. In een tijd waarin 

onze kinderen ons herinneren aan de verplichting om rekening te houden met de toekomstige 

generaties in een problematiek van het broeikaseffect, is het energiebeheer van een gebouw van 

7.000 m² een druppel in de oceaan maar een druppel … van een bepaalde grootte. 

 

Ver van lawaaierige praktijken die verband kunnen houden met eco-witwassen, zeker geen 

modegril, is de Berg van Barmhartigheid onverbiddelijk op zoek naar resultaten. 

 

De waterfactuur vertegenwoordigt +/-10% van het totaal van de post en is constant. Het is de 

elektriciteit die zwaar weegt op dit boekhoudingsartikel. Onze elektriciteitsfactuur daalt met 5% 

tussen 2014 en 2018 terwijl tegelijkertijd de prijs van KWH stijgt met 9%, dit in een context van de 

werf waarbij de elektriciteitskosten werden gedragen door de Berg van Barmhartigheid. Na 

renovatie zijn de mogelijke opslagruimten verdubbeld en worden 300 m² bijkomend uitgebaar in de 

stallen. 
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De blauwe lijn herneemt de cijfers ingeschreven in de boekhouding voor de werkjaren 2014 tot 

2018. De rode lijn corrigeert dit rapportagewerktuig voor de jaren 2014 en 2015 waar een factuur 

van 2014 is toegekomen na afsluiting van de rekening. De bedragen van de werkjaren 2014 en 2015 

werden dus bijgeteld en vervolgens voor de helft overgedragen op elk van de 2 werkjaren. Na deze 

verbetering stellen we vast dat onze gasonkosten dalen met 24% terwijl over de periode de prijs per 

m³ gedaald is met 12%, dit in een context waar de uitgebate oppervlakten ook toenemen. 

 

Het werk gaat verder: In het kader van de uitgevoerde investeringen in de renovatie der gebouwen 

zou een gecentraliseerd technisch beheer van de verwarming en de ventilatie, gekoppeld aan de 

aanstaande installatie van extra thermische sondes ertoe moeten bijdragen dat deze kosten op het 

huidige niveau blijven. 

 

Dit kan, na evaluatie, zelfs leiden tot een vermindering van deze kosten mits andere investeringen 

(relighting, beheer van de liften en de robot, warmtepomp, bijkomende zonnepanelen). 

 

61. diensten en exploitatiegoederen  

Deze klasse verzamelt de aankoop van diensten: advocaat, technisch onderhoud, informatica- en 

roboticaonderhoud, bewaking, publicaties, publiciteit, verzekeringen…. 

 

Op dit gebied werden reeds besparingen gerealiseerd. 

- Wat betreft de schoonmaak der gebouwen: Er werd beslist geen beroep meer te doen op een 

externe firma en in januari 2013 twee personen aan te werven (2 x 20u per week).  

- Er werd ook een polyvalent arbeider aangenomen waardoor het beroep op externe firma’s 

voor basistaken wordt verminderd, de interne know-how vergroot en het gebruik van 

diensten van derden wordt verminderd. 

 

Deze personen werden gestatutariseerd. 

 

Andere uitgevoerde herziening 

- Heropstarten van de leasingmarkt van kopieerapparaten met een behoorlijke besparing vanaf 

2019. 

 

Andere besparingen werden uitgevoerd of zullen worden voortgezet. 

- Beperking van de extra-uren voor de bewaking 

- Verhoging van het beroep op bemiddeling in zake geschillen (2016) 

- Overschakeling naar een VOIP-technologie voor de telefonie; de bekabeling van de 

instelling werd aangepast om dit mogelijk te maken (2018) 
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De diensten en exploitatiegoederen vertegenwoordigen 20% van de totale kosten van de instelling. 

Prognoses op basis van de afgelopen 5 jaar leiden tot een verlaging van deze kosten die in 2028 

15% van de uitgaven zouden moeten bedragen. 

 

 

In 5 jaar bespaart de instelling 31% op deze post. Er werden aanzienlijke inspanningen geleverd 

waarvan de belangrijkste de honoraria waren (de uitgaven werden gedeeld door 3). 

 

 

De belangrijkste actie op dit gebied was de herziening van de geschillenprocedure en de drastische 

verlaging van de advocaatkosten. 2019 start met een beslissing over een nieuwe wijziging van de 

geschillenprocedure door een bemiddelingsetappe met de betrokken klanten te internaliseren. 

 

 

Deze post vermindert met 34% tussen 2014 en 2018. 

 

De reden is vooral te zoeken in de verkooptekorten 2014 waar na een opvolging van rechtszaken en 

wanpraktijken de lasten fors gestegen waren. Getuige de afgeschreven verkooptekorten waar we 

verschillende oude toestanden voor sommige reeds daterend van enkele jaren hebben aangezuiverd. 

 

Laten we deze kosten in detail bekijken. 
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Eens deze situatie aangezuiverd bevindt deze last zich tussen 300 en 5.000€ en is volledig onder 

controle. 

 

Om de reële inspanning van de instelling in zake de beperking van de prestaties en de 

werkingskosten te bepalen, analyseren we de periode tussen 2015 en 2018 waar de uitgaven 

toenemen met 8%. 
 

In deze stijging moet met de kosten gelinkt aan de festiviteiten van de 400
ième

 toevoegen die 

zichtbaar zijn in termen van promotie en publiciteit. 

 

 

In het kader van onze reflectie rond een wetgevingsplan stellen we voor het niveau van deze 

uitgaven te houden op een hoog niveau zodat de dienst die we aan de bevolking verlenen bij het 

grootste aantal bekend is en dat de toename van onze inkomsten toelaat om beter onze kosten te 

verdelen. 
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De verzendkosten stegen met 31% over de periode. Deze stijging komt voort uit een toename van 

onze pro-activiteit om te herinneren aan vervaldata en de afschrijvingen der leningen te beheren 

waardoor meer klanten hun erfgoed kunnen behouden (zie hoger) en vooral van de stijging van de 

posttarieven over de periode. We hebben daarom als project over één jaar om meer te 

communiceren met onze klanten vis e-mail en SMS, wat de verzendkosten zal verminderen. 

 

Aangaande de telefonie hebben we in 2017 geprobeerd over te schakelen naar VOIP maar we 

hebben de markt niet kunnen toekennen omdat ons netwerk niet aangepast was. In het kader van de 

renovatie van onze veiligheidsinstallatie werd een bijkomende investering van 40.000€ toegekend 

om een deel van de bekabeling te wijzigen en hebben we de markt heropgestart in november 2018. 

De eerste besparingen zullen zichtbaar worden in de loop van het werkjaar 2019. 

 

 

De uitgaven van deze post dalen met 18% over de periode. Deze daling wordt verklaard:  

- door de heronderhandeling van de onderhoudscontracten voor de informatica en de robotica 

(nieuwe markt). 

- door een investering van 220.000€ in de renovatie van de robotinstallatie zijn 

betrouwbaarheid en zijn beschikbaarheid verhogend en de onderhoudskosten verlagend. 

 

In 2017 werd een nieuwe overheidsmarkt gelanceerd voor de huur van het groot kopieerapparaat 

van de instelling. Deze nieuwe leasing zal begin 2019 starten en zal resulteren in nieuwe 

besparingen op dit boekhoudkundig artikel. 
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De dienstverlening door derden voor het onderhoud der gebouwen is gedaald met 27% over de 

periode. 

- De onderhoudskosten dalen dank zijn de renovatie der gebouwen en de pro-activiteit van 

onze arbeiders 

- Kosten voor onderhoud, controle en herstelling van de liften: 

o Afbraak van de lift van de rechtervleugel en heropbouw, het onderhoud werd dus 

niet langer waargenomen
3
 

o Einde van de kosten gelinkt aan de in conformiteit stelling van de andere liften 

 

 

De verzekeringskosten stegen zoals overal van 2015 tot 2017. Een nieuwe markt starten met 

dezelfde leverancier (ETHIAS) op 01 januari 2018 heeft toegelaten de kosten met 2% te verlagen 

als we 2014 en 2018 vergelijken. 

                                                 
3
 Het zal weer het geval zijn vanaf februari 2019 maar op een gloednieuwe lift. 
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De veiligheidskosten worden hoofdzakelijk beïnvloed: 

- door de bewakingskosten die in het algemeen stabiel zijn (-1%) 

- door de onderhoudskosten van de veiligheidsinstallatie die slechts gedeeltelijk moesten 

gedragen worden tijdens de renovatie van de infrastructuur en die terug van kracht worden 

vanaf 2019.  

 

Deze kosten zouden de volgende jaren de inflatiecurve moeten volgen. 

 

62. de personeelskosten  
De regel in de openbare dienst wil dat alle betrekkingen van het kader moeten ingevuld worden 

door statutairen en dat het kader toelaat om de personeelsbehoeften ven de instelling te dekken. 

 

Wat de Berg van Barmhartigheid ertoe brengt zijn personeel te statutariseren is meer een strategie 

van het beheer van de human resources dan van de gelukzalige toepassing van een dogma. Het 

management heeft deze optie altijd bevestigd gezien door de Raad. 

 

Ondanks de economische kost van deze optie zijn de lonen steeds onder controle gebleven daar ze 

minder vlug stijgen dan de inflatie (+3% vs +8% over de periode). 

 

 
 

Hetzelfde geldt niet voor de sociale bijdragen die we moeten betalen en die al 10% hoger zijn dan 

die een werkgever betaalt voor een privé contract. Deze sociale lasten exploderen letterlijke en deze 

situatie kan enkel gelezen worden als een vertaling van de wil om de pensioenen van de openbare 

sector te ondermijnen en zo de status van de openbare functie aan ta vallen. 
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Het ter dood brengen van een systeem waar werknemers beschermd worden en waar een aanpak 

van openbare dienst kan opgebouwd worden in een collectief duurzaam project voor een soepele en 

flexibele overheidsdienst waar, zoals in de private sector, het mogelijk is om de werkgelegenheid te 

beschouwen als een aanpassingsvariabele zoals elke andere en waar de werknemer die niet of niet 

meer voldoet kan worden verwijderd zonder een mogelijke oplossing. 

 

Getuige ervan:  

- het feit dat veel lokale overheden, vooral in Vlaanderen, duidelijk kiezen voor een openbare 

dienst die de bijdragen die de betaling van de pensioenen mogelijk maken, vermindert. 

- het feit dat het RSZ PPO-fonds bijna uitsluitend gefinancierd wordt met bijdragen terwijl het 

geheel van de sociale zekerheid geniet van alternatieve financiering. 

- het feit dat een pensioensysteem van tweede pijler wordt voorgesteld voor de contractuelen 

van de openbare dienst en dat de helft van de bijdragen toegekend aan deze privé 

pensioenfondsen worden toegekend, betaald wordt door degenen die in het systeem blijven; 

wat hun lasten nog verzwaard. 

 

De Berg van Barmhartigheid, van zijn kant markeert de wil om deel uit te maken van een duurzame 

relatie met zijn teams. Deze duurzame investering laat toe:  

- om op aanzienlijke wijze te investeren in de opleiding 

a. Om de hoofdwaarde van het vertrouwen in de Berg van Barmhartigheid te 

versterken, wat een dwingende noodzaak is. Alle personeelsleden gaan om met 

belangrijke waarden. Dit vertrouwen kan enkel op de lange termijn zijn en de 

stabiliteit van werkgelegenheid is haar legitieme tegenhanger. 

b. Om de motivatie en de naleving van de openbare dienst en het specifieke project te 

versterken
4
. 

 

In een context van werkzekerheid kunnen individuele evaluaties en prospectieve reflecties op een 

positieve en prospectieve manier uitgevoerd worden door uitsluitend de verbetering van de dienst te 

ondersteunen. 

 

 
 

 

 

 

                                                 
4
 Het benoemingsproces is ook de gelegenheid voor een eedaflegging die symbolisch en plechtig de toetreding tot de 

principes van de openbare dienst en het project van de Berg van Barmhartigheid markeert. 
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Als we de evolutie van deze kosten in % verminderen, is de relatieve evolutie nog merkbaarder. 

 

 
 

En de komende jaren voorspellen een versnelling van dit fenomeen met de verhoging van het 

nominale bijdragetarief en de bijdrage van verantwoordelijkheidsgevoel. De bewegingen zijn te 

duidelijk en te gelijkgericht om (slecht) een bereidheid te verbergen om het sociale 

zekerheidsregime eigen aan de openbare dienst in gevaar te brengen en in een tweede tijd het statuut 

dat waarschijnlijk een verlangen naar massale verlaging van de openbare dienst voorspelt. 

 

De Berg van Barmhartigheid houdt vol en zet zijn HR-strategie verder, geankerd in de logica van de 

openbare sector. Getuige ervan het statutarisatiepercentage. 
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De variaties van de koers zijn voornamelijk te wijten aan het vertrek van benoemde personeelsleden 

en hun vervanging door personen die het nog niet zijn, niet aan enige verandering van strategie.  

 

In deze context worden de betrekkingen van het aanwezige personeel geenszins bedreigd, de 

personeelskosten zijn in geen geval een aanpassingsvariabele. 

Het gaat om de belangrijkste uitgavepost (67% der uitgaven). 

 

Met ongewijzigde strategie groeien deze uitgaven vlugger dan die van andere klassen van onkosten. 

In absolute cijfers zullen de personeelsonkosten stijgen met 35% in 10 jaar. 

 

Bij elk vertrek van een personeelslid stelt zich een dubbele vraag. 

- Deze van de gepastheid van de vervanging 

- Deze van een eventuele aanpassing van het gezochte profiel in functie van de noden. 

 

Voor het aanwezig personeel, onder andere met het oog op de verlenging van de loopbanen, zal de 

investering in de opleiding moeten opgevoerd worden om te evolueren naar meer veelzijdigheid en 

om, als het tegenvalt, een omschakeling mogelijk te maken. 

 

De Berg van Barmhartigheid heeft ook beslist om de mobiliteit van zijn personeel te stimuleren en 

de verplaatsingskosten woon/werk (zelfs voor een deel van het traject) per fiets terug te betalen en 

sinds 2017 om 100% van de trajecten per openbaar vervoer te dekken. 

 

Terwijl op oneerlijke manier (zie inkomsten) het Gewest beslist heeft om de terugbetaling van de 

abonnementen bij de MIVB aan 100% te subsidiëren enkel voor de agenten van de Stad en het 

OCMW, zonder hetzelfde voordeel te bieden aan de agenten van de Berg van Barmhartigheid en de 

andere satellieten. De Raad van Bestuur heeft beslist om vanaf 2017 een proefproject van 100% 

terugbetaling voor de woon/werk verplaatsingen met het openbaar vervoer ongeacht de gekozen 

vorm van openbaar vervoer op te starten. 

 

De meerkosten zijn perfect onder controle daar ze 14% van de uitgaven toegekend aan deze post 

hetzij 2.292€ vertegenwoordigen. 

 

In termen van impact kost het tijd om de gewoontes in zake mobiliteit te veranderen. Vandaag gaat 

16% van de personeelsleden met de auto of de motor naar de Berg van Barmhartigheid tegen 20% 

eind 2017. De Raad van Bestuur heeft de maatregel verlengd voor 3 jaar. 

 

 



 

Bij de andere uitgeven wordt het jaar 2018 gekenmerkt door de stijging van de terugbetaling van de 

leningen gelinkt aan het begin van de terugbetaling van de bedragen geïnvesteerd in de renovatie 

van de veiligheidsinstallaties. 

 

 

64 -65. de terugbetalingen in kapitaal en interesten van onze schuld 

Niemand weet hoe de tarieven de komende 10 jaar zullen evolueren. Het is om onze kosten zo 

voorspelbaar mogelijk te maken dat de tarieven gekoppeld aan de schuld gestabiliseerd werden voor 

de zo langst mogelijke periode, rekening houdend met de realiteit van de markt. 

 

Onze schuldenlast is een raket met meerdere verdiepen. 

- Schulden gelinkt aan de investeringen 

 

a) Renovatie van de rechtervleugel van de Berg van Barmhartigheid 

a. Bedrag: 3.000.000 € 

b. In werking treding: 02/01/2017 

c. Duur: 10 jaar  

d. Tarief: 0,872 % 

e. Overblijvend saldo: 2.566.714,61 € 
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b) Renovatie van de veiligheidsinstallatie 

a. Bedrag: 2.000.000 € 

b. In werking treding: 29/12//2017 

c. Duur: 10 jaar 

d. Tarief: 0,920 % 

e. Overblijvend saldo: 1.856.377,98 € 

 

- Schulden gelinkt aan de leningactiviteit 

 

o Bullet 5 jaar 

 Bedrag: 7.000.000 € 

 In werking treding: 29/12//2017 

 Duur: 5 jaar 

 Tarief: 0,675 % 

 Overrblijvend saldo: 7.000.000 € 

o Straight Loans 

 400.000 € 

 

- Deel van de uitstaande leningen gefinancierd door lening: 7.400.000/21.766.800 = 34 % 

 

Het traject van de leningen gelinkt aan de investeringen en de interest die hen worden opgelegd zijn 

gekend maar andere investeringen zijn voorspelbaar in zake de duurzame ontwikkeling of de 

herschrijving van het computerprogramma. 

 

Het deel van de uitstaande leningen gedekt door een lening daalt constant neigend naar een 

mogelijke differentiatie van onze rentetarieven ten opzichte van de marktfluctuaties. 
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64. de financiële lasten 

De financiële lasten zijn onderverdeeld in drie posten. 

- De niet-terugvorderbare kasverschillen (2.000€). Ondanks een systematische zoekactie om 

de problematische transactie te identificeren (onderzoek van de transacties, lezen van 

camerabeelden) en in dit geval toelatend om het betreffende bedrag terug te winnen, blijft er 

een niet-terugvorderbaar kastekort. Zelfs als we ons in het kader van interne controle erop 

toeleggen om dit bedrag nog te verminderen, blijven de desbetreffende bedragen zeer 

beperkt ten opzichte van het totale volume aan transacties.  

- Bankkosten en kaartlezers (20.000€) onvermijdelijk. 

- De vaste en gekende bankkosten voor minstens 5 jaar + /-90.000€ behalve voor de straights 

loans (3% van de totale schuld). 

 

De weerhouden optie om deze leningen terug te betalen in 10 jaar genereert een jaarlijks 

begrotingsimpact van meerdere honderdduizenden euro voor de komende 9 jaar. 

 

Tegelijkertijd dalen de financiële lasten grotendeels bepaald door de interesten op deze leningen en 

die bedoeld om de aan de klanten toegekende leningen te herfinancieren voornamelijk op niveau 

van de tarieven en de strakke onderhandeling van deze leningen ondanks een verhoging van de 

totale schuld met +/- 5 000 000€.  

 

Bewijs dat het hoog tijd is om de openbare investering massaal terug op gang te brengen en niet om 

deze te beperken. Keynes zei het voor ons. 

 

 

Globaal zijn de uitgaven onder controle.  
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Ze blijven onder de inflatie. 
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Het is dit werk van vermindering van onnodige uitgaven maar ook het feit dat de activiteit van 

opleving van de inkomsten gaat leiden tot een nood aan nieuwe « goede uitgaven » die de Raad 

ertoe gebracht heeft om als bijkomende piste elke lineaire daling van de uitgaven in de toekomst te 

verwerpen. 

 

Een strategie van lineaire verlaging van de uitgaven zou de instelling in een recessieve spiraal 

brengen die onvermijdelijk in een eerste tijd zou leiden toe een daling van de kwaliteit van de 

aangeboden dienst en ten tweede toe een vermindering van de inkomsten. Deze dubbele beweging 

zou de Berg van Barmhartigheid zeker tot zijn dood leiden of tot een situatie die, zonder de dienst te 

verbeteren, structureel afhankelijk maken van overheidssubsidies. 

 

De strategie die de instelling en zijn raad bevoordeelt is de verhoging van de inkomsten door een 

aanpassing van de producten aan de behoeften en de vraag van de bevolking. Het is waarschijnlijk 

in deze context dat de Berg van Barmhartigheid meer zal moeten uitgeven, onze ambitie in dit 

kader van strategisch plan zal zijn om beter uit te geven.  
 

D. Varia 
 

Verandering van revisor 
 

De Raad van Bestuur heeft het mandaat van commissaris-revisor van Pierre BOGAERTS voor de 

controle van de boekjaren 2014 tot 2016 verlengd. Gezien het atypisch karakter van de instelling die 

een boekhouding heeft deels budgettair en deels algemeen, die geen boekhoudkundig plan heeft 

gereguleerd door de wet en die zijn rekeningen niet publiceert bij de BNB, is het essentieel om de 

missie van bedrijfsrevisor te omschrijven. Dit is wat gebeurde in het kader van het lastenboek. 

 

We hadden de gewoonte om uitgedaagd, ondervraagd te worden over ons beheer door de vorige 

revisor. Dit was niet het geval voor de rekening 2017… Op vraag van de RvB werd de revisor eind 

juni 2018 opgeroepen door de Directie en de griffier om hem te informeren over de ontevredenheid 

van de Berg van Barmhartigheid. 

 

Deze laatste informeerde ons bij deze gelegenheid dat de missie was geregistreerd als een missie 

van commissaris-revisor en niet als een missie van revisor en dat deze kwalificatie de missie in een 

formeel kader brengt dat voldoet aan bepaalde normen vastgelegd door het Instituut van 

bedrijfsrevisoren. In de mate dat, om aan onze verwachtingen te voldoen, we moeten afzien van de 

missie van commissaris-revisor en deze omzetten in een missie van revisoraat, heeft de RvB de 

missie van DGST aangepast in september 2018.  

 

Andere markante feiten 
 

De werken 
Behalve enkele technische details en een betwisting van de financiële envelop bestemd voor 

verwezenlijking van de werken gaat deze werf de laatste rechte lijn in en beschikken we vanaf ni 

over een moderner en aangenamer werktuig. 

 

Een plateau van de rechtervleugel werd toegewezen aan het OCMW voor één jaar om de archieven 

vóór vernietiging op te slaan. 

 

Bijkomend aan de renovatie van de muren werd aan de firma XYLLOME de productie van nieuw 

tentoonstellingsmeubilair toegewezen. Deze verandering was noodzakelijk om veiligheidsredenen. 

De opening van deze nieuwe, grotere en luchtigere ruimte heeft ook geresulteerd in een meer 

stijlvolle en aangenamere tentoonstellingsruimte. 



 

 
 

Andere werken 
Andere werken werden in 2018 uitgevoerd. 

- Grote werken werden uitgevoerd in de tuin van de Berg van Barmhartigheid: snoeien van 

een historische boom, het beperken van de wilde wingerd, schoonmaak van de bloemperken. 

- Op de scheidslijn van de onlangs gerenoveerde rechtervleugel en de linkervleugel die 15 

jaar geleden werd gerenoveerd, is een trap waarvan de deuren volledig brandwerend zijn 

gemaakt.  

- De verdubbeling van de oppervlakken vereiste dat alle veiligheid herzien werd 

o Nieuwe risico-analyse 

o Nieuwe evacuatieplannen 

o Nieuwe evaluatie van de noden in zake brandblusapparatuur 

o Nieuwe bewegwijzering.  

o Interventiedossier voor de brandweer 

Ondersteund door SICLI en zijn onderaannemer JOLOLEX voltooide de Berg van 

Barmhartigheid al deze taken in 2018. 

- De trap van de Villa in blauwe steen had enorme schade geleden door de gecombineerde 

werking van water en vorst. Hij werd volledig gerestaureerd door een vakman. 

- Er zijn verschillende tonnen batterijen nodig om het alarmapparaat onder alle 

omstandigheden te behouden. Een ruimte speciaal voorzien om deze te huisvesten werd 

gebouwd in de kelder met aangepaste ventilatie.  

- Rolgordijnen werden geïnstalleerd aan de kassa’s om eventuele overvallers visueel te 

isoleren van ons personeel.  

 

 

 

 

 

 

 

 



De veiligheid 
 

Opgelet gevaar 
Behalve namaak ligt het risico voor de Berg van Barmhartigheid in de aanvaarding van voorwerpen 

die gestolen zijn of voortkomen uit illegale handel. Een eerste niet te verwaarlozen hindernis is de 

nominatieve aard van de leningen. Men zou een beetje gek zijn om bij ons gestolen voorwerpen 

neer te leningen en zijn identiteit te geven. 

 

De regels van beheer van de geschillen 
Geschillen zijn zeer beperkt en komen voor wanneer de schuld van een klant hoger is dan de 

toewijzingsprijs van het pand die de lening dekt. Gezien de voorzichtigheid van de schattingen gaat 

het om een zeer beperkt fenomeen. Gezien de gerechtskosten waaraan sinds 3 jaar de BTW moet 

worden toegevoegd aan deze kosten werden de procedures herzien. Ze zijn op het einde van 2018 

het onderwerp van een nieuwe evaluatie.  

 

Diefstallen 
In 2014 en 2015 heeft de Berg van Barmhartigheid een reeks diefstallen gekend gepleegd door één 

van zijn personeelsleden. Het onderzoek, hoewel geleid op een bijzonder dynamische manier door 

de politie van Brussel, maakte het niet mogelijk de schuldige in het nauw te drijven maar de 

genomen maatregelen maakten het mogelijk dat dit fenomeen zich niet meer zou herhalen. Deze 

maatregelen zijn: 

- de scheiding van het magazijn goud van het bureau van de magazijniers door een hek dat 

enkel open gaat, bij binnen- of buitengaan, door een dubbel badgesysteem. 

- de inventaris van de opslag, tot dan halfjaarlijks, wordt tweemaandelijks en zal door twee 

personeelsleden samen worden uitgevoerd. 

- de plaatsing van de panden in het magazijn « goud » in verzegelde dozen. 

 

 
 

 

 

 



In gelijkvormigheid stelling van onze camera-installatie 
Naast andere maatregelen voortvloeiend uit de audit werd beslist om het CCTV-netwerk (camera’s) 

te herpositioneren en te moderniseren. 

 

De toelatingen werden aangevraagd op basis van de wet van 21 maart 2007. De toestemming van de 

Gemeenteraad werd verleend op basis van advies van de korpschef van de zone voor de camera’s 

die de openbare weg filmen en het gebruik van camera’s op de werkvloer was het onderwerp van 

een akkoord in BOC. 

 

 
De camera’s zijn van verschillende types 

o IP/IR met zoom en afstandsfocus van 2 MP  

o IP/IR gemotoriseerde domecamera’s, 360° x 30 zoom, robotopslag  

o IP IR 4K-camera’s met bewegingsdetector van 8MP in de tentoonstellingszaal 

o IP/IR 360° -camera’s met zoom en afstandsfocus van 5 MP  

o Thermische camera’s in de dakzone zoom x 4 op twee toegankelijke platte daken  

De modernisering van de veiligheidsinfrastructuur 
Zie hoger 

  

De veiligheid is ook de « safety » 
Zie hoger 

Synthese 
Na de renovatie van de veiligheidsinstallaties werd een werkgroep opgericht en het 

veiligheidshandboek werd herzien. Het is in een stadium van afwerking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Het beheer van de human resources 
 

De beroepen evolueren met de evolutie van de maatschappij 
 

De tijd dat « monofunctionele » profielen zoals louter kassiers, permanente deskundigen experten, 

… achter ons ligt, voor zover het ooit heeft bestaan! 

 

Een versterking van de polyvalentie en het aanpassingsvermogen van de personeelsleden aan de 

evolutie van de behoeften is nodig, deze wordt momenteel op vrijwillige basis uitgevoerd en dus:  

- worden sommige deskundigen opgeleid voor onder andere de functie van kassier 

- worden twee kassiers opgeleid voor het testen van goud 

- wordt de uitwisselbaarheid van kassiers en leden van de ADV vastgelegd, het is aan de 

Griffier om middelen toe te wijzen in functie van de noden.  

 

Op één of andere manier zijn al deze taken gestort maar moeten in de loop van de tijd 

onophoudelijk worden voortgezet opdat deze dimensie blijft duren. We zullen aan de bepaling 

van de standvastigheid de inspanning voor 2019 toevoegen! 

 

In dezelfde geest zullen leidinggevende en ondersteunende functies worden gevormd in de 

frontoffice om de realiteiten op het terrein beter te begrijpen en indien nodig deze taken te kunnen 

vervullen. 

 

IT-beheer van de verloven en van de controle der prestaties 
 

Het instrument gedeeld in Excel en geïmplementeerd om de hele situatie in zake aanwezigheid te 

beheren werd op basis van ervaring verbeterd om beter aan onze behoeften te voldoen. 

 

Uitvoering van de individuele evaluaties 
 

Alle evaluaties van het personeel werden uitgevoerd op 31/12/2018.  

 

Voordat we een nieuwe discussie opstarten moeten we het ontvangen materiaal uitbaten 

- Het rooster aanpassen. 

- Afgezien van de individuele antwoorden gebracht aan de agenten is het nu aan ons om de 

acties van het strategisch plan centraal te zetten  

o om de bedenkingen en collectieve acties op te starten  

o om een opleidingsplan uit te voeren 

o om te beginnen nadenken over het beheer van eindeloopbaan, vooral voor de 

moeilijke functies. 

 
 

Statutarisatie 
 

Zie hoger 

 

Taalpremies  
 

Zie hoger 

 

 



Afwezigheden 
 

Het afwezigheidspercentage wegens ziekte bedraagt voor dit jaar 5,19%, wat qua benchmark eerder 

een goede score is daar dit percentage 5,81% is in de privé sector (SDWORKS 15 februari 2018) en 

de gemiddelde index van de federale overheidsdienst van 6,15% is (Medex 2016).  

 

Afwezigheid wegens ziekte neemt toe ten opzichte van vorig jaar, getuige ook van de relationele 

problemen binnen de teams, van een niet altijd mobiliserend management en van onzekerheden 

ontstaan door de verandering. Men moet niettemin oppassen om niet te vlug conclusies te trekken 

aangezien één enkele agent goed is voor meer dan 25% van alle afwezigheden (83 dagen op 336). 

Het is duidelijk dat in een klein team als de Berg van Barmhartigheid dit soort evenement de 

globale prestatie zeer sterk naar beneden haalt. 

 

Van lange en korte duur 
We hebben de afwezigheiden gesplitst tussen deze die langer dan een maand duren en de andere. 

 

  2016 2017 2018 
2018 

privé sector 

totaal afwezigheden wegens ziekte 4,49% 4,91% 5,19% 6,15% 

ziekte van meer dan een maand 2,16% 2,47% 1,28% 3,03% 

ziekte van minder dan een maand 2,33% 2,44% 3,91% 2,78% 

 

Zoals andere werkgevers hebben we gemerkt dat het beheer van terugkeer na langdurige 

afwezigheid van het allergrootste belang is. Alles moet tijdens de ziekteperiode gedaan worden 

opdat deze agenten zich verwacht voelen en contact houden zonder druk of intimidatie met hun 

team en het management. 

 

Het is een subtiele taak die met tact moet uitgevoerd worden zodat de zaken op zijn best verlopen 

bij de terugkeer waar de werknemen zijn plaats en zijn werk moet terugvinden en waar het 

management meer dan ook aandachtig moet zijn voor de aanpassingen aan te brengen aan zijn 

uurrooster en zijn taken in permanente samenspraak met de agent. De RH-manager en de dienstchef 

spelen hierbij een cruciale rol. 

 

We zien een belangrijke verslechtering van het aantal kleine ziekteverloven wat ons meer dan één 

procent boven het gemiddelde van de privé sector brengt. Punctueel feit of zware tendens, we zullen 

deze variabele op een goede manier opvolgen in 2019.  



 

De explosie van het percentage in het werkliedenkader wordt verklaard door een ziekt van lange 

duur in een klein team. Wat zeer verheugend is, is dat de betrokken persoon na een lange 

behandeling zijn werk in zijn team heeft hernomen. 

 

 

De ziekten lijken gelijkmatig verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen maar we moeten 

anticiperen. Het principe van de verlenging van de loopbanen hangt duidelijk in de lucht en de 

toename van het percentage banen van de 60+ is een prioriteit voor de regeringen met variabele 

intensiteiten en vormen. Deze wil riskeert zich massaal te keren op de afwezigheid van de 60+. Er is 

voor deze leeftijdsgroep een fenomeen van slijtage 

- fysiek: ernstige en langdurige ziekte, chronische ziekte, fysieke slijtage voor de moeilijke 

beroepen, … 

- psychologisch: vermoeidheid, lusteloosheid, depressief fenomeen, … 

 

De twee factoren gaan regelmatig samen.  
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Zonder ons bezig te houden met de maatregelen die in het algemeen moeten genomen worden of 

ons uit te spreken over de gepastheid van de verlening der loopbanen, kunnen we op lokaal niveau 

actie ondernemen om de einde loopbanen aan te passen en ze draaglijker te maken. Het is aan ons 

op ons niveau om bruggen te slaan tussen de verschillende functie om loopbanen te overwegen die 

de agenten niet in een statuut vastzetten. 

 Het kader zoals vorig jaar gewijzigd hernomen in het organiek reglement 

doorbreekt het glazen plafond dat bestaat tussen het werklieden kader en het 

administratief kader waardoor vooruitzichten van loopbaanheroriëntatie 

worden geboden. 

 

Rang Graad 
Voorwaarden externe 

aanwerving 
Voorwaarden bevordering 

C1 

Administratief 

assistent (verkoop, 

kassa, secretariaat, 

verantwoordelijke 

communicatie) 

Adjunct- assistent 

deskundige 

Diploma van hoger secundair 

onderwijs met 3 jaar ervaring 

nuttig voor de functie 

Diploma van hoger secundair onderwijs met 3 jaar 

ervaring nuttig voor de functie of 10 jaar in een 

betrekking van niveau D 
Beschikken over een « gunstige » of « zeer gunstige » 

evaluatie en geen enkele tuchtsanctie vermeld hebben 

in zijn dossier 

 

Maar we mogen de terughoudendheid van de agenten om andere taken aan te nemen zelfs als ze 

minder zwaar zijn niet onderschatten en het statuut als dusdanig riskeert zelfs als een 

ondersteuningsplan niet wordt ingevoerd tevergeefs te blijven. Daarom worden de leden van het 

arbeiderspersoneel regelmatig geroepen om functies uit te voeren op het niveau van de kassa’s, tot 

nu toe met succes.  

 
Vertrek bij de Berg van Barmhartigheid 
In 2018 zijn bij de Berg van Barmhartigheid 3 personeelsleden vertrokken. 

1. Mevr Annie VAN DEN EECKHOUDT die op pensioen ging op 01 mei 2018. Ze werd aan 

het hoofd van het departement deskundigen vervangen door haar adjunct M. Ludo 

DEDOBBELEER.  

2. Mevr Aurore VINCENT, verantwoordelijke communicatie, die werd ontslagen op 01 juni 

2017. Ze werd vervangen in deze functie door Mijnheer Dirk VAES tot dan werkzaam aan 

de kassa’s. 

3. Dhr Nicolas WITMEUR die ontslag heeft genomen op 01 december 2018 om een ander 

leven verder te zetten in Spanje. Een vervangingsprocedure werd opgestart die geleid heeft 

in de aanwerving van Mevr VANHOOF in het departement der deskundigen op 01 maart 

2019. 

 

Opmerking: Dhr Laurent COOLS geniet van een verlof zonder wedde van twee jaar te 

rekenen vanaf 01 april 2018.  

 

Geen enkele van deze agenten werd vervangen in 2018 en we hebben geen nieuwe aangekomenen 

opgetekend.  

  

Maaltijdcheques 
Zoals aan de Stad en het OCMW genieten de agenten van de Berg van Barmhartigheid sinds 01 juli 

2017 van maaltijdcheques van een bedrag van 6€ per effectief gepresteerde werkdag waarvan 4,9€ 

ten laste is van de instelling. De kost van de maatregel bedraagt voor de Berg van Barmhartigheid 

28.600€ in 2018. 
 

 



F. De Website 
 

De 21
e
 eeuw zal technologisch zijn of niet …  

 

De Berg van Barmhartigheid is er meer en meer van bewust dat hij zijn informatica-aanbod voor de 

klanten moet verbeteren zonder het klantencontact aan de loketten te verwaarlozen. Een markt werd 

opgestart om een partner te vinden die deze aanpak begeleidt. Hij zal in de loop van het 1
e
 trimester 

2018 worden toegekend. 

 

De sleutelelementen zijn: 

 

De aanmaak van een intelligente catalogus 
De verkoopcatalogi zijn beschikbaar onder statische vorm in PDF formaat. We willen een 

dynamisch werktuig, altijd per verkoop, dat de selectie van loten op basis van gelijk welke term 

aanwezig in de beschrijving toelaat. 

 

Zodra de site voorzien is, zal het mogelijk zijn om vanaf deze laatste een papieren catalogus op te 

vragen. 

 

Het online plaatsen van een beveiligd deel van de site 
Inschrijving 

 De klant die een webklant wenst te worden moet naar de Berg van 

Barmhartigheid komen waar hij deze intentie en het feit dat hij alleen alle 

gevolgen van acties en instructies die zullen gebeuren met zijn login en zijn 

wachtwoord schriftelijk zal bevestigen. Hij zal een code krijgen op basis van 

zijn NN. Als de code niet gebruikt wordt binnen de maand wordt deze 

gedesactiveerd. 

 Thuis voert de klant de code in in een formulier en wordt verzocht om 

een login (e-mailadres) op te geven, te bevestigen en een wachtwoord in te 

voeren en te bevestigen. 

 Een activatie e-mail wordt gestuurd naar het adres met een link. 

 Eens de rekening geactiveerd, heeft de klant toegang tot zijn 

klantrekening. 

 

Een QR-code laat toe documenten te vinden gekoppeld aan een dossier in het perspectief van een 

toekomstige dematerialisatie van een deel van de papieren middelen. 

 

Aangeboden diensten 
De klant zal de mogelijkheid hebben 

Lening 
1. om zijn situatie in zake schuld aan de instelling te evalueren. 

2. om de verschuldigde interesten te simuleren op een latere datum om 

de looptijd van zijn lening te verlengen. 

3. om het verschuldigde bedrag te simuleren op een latere datum om zijn 

lening te vereffenen en het verpande voorpanden terug te krijgen. 

4. om via OGONE de verschuldigde bedragen te betalen. 

5. om zijn verkoopbonus te bepalen (verschil tussen verkoopopbrengst 

van het hem toebehorend voorwerp en zijn schuld) en het op zijn 

rekening te laten storten. 

 



Verkoop 
6. om het aan de Berg van Barmhartigheid verschuldigde bedrag te 

kennen op het einde van een verkoop. 

7. om via OGONE de verschuldigde bedragen te betalen. 

8. om vanaf de catalogus een aankooporder te doen. 

9. om vanaf de catalogus een telefonisch bod op een welbepaald lot aan 

te vragen. 

 

Offer op het hotel van de moderniteit, de hele site zal natuurlijk geïntegreerd worden in een 

toepassing. 

 

De eerste evoluties van de site zullen het daglicht zien in 2019. 

 

G. Duurzame ontwikkeling (nieuwe feiten) 
 

Duurzame ontwikkeling is een transversale manier die de verschillende acties van de instelling 

doorkruist. We hernemen hier alleen de elementen die niet in andere hoofdstukken van dit verslag 

zijn opgenomen. 

 

1. Selectieve sortering 
 

Ondanks een redelijk bevredigende infrastructuur liet de sortering van afval te wensen over. 

Bijvoorbeeld, de vuilbakken bestemd voor het papier werden afgevoerd hoewel ze maar voor een 

kwart van hun capaciteit gevuld waren, blikjes en PMC bevonden zich regelmatig in de gewone 

vuilbakken. Deze situatie is enorm verbeterd door de gezamenlijke actie van onze arbeiders en het 

personeel. Er werden 12 extra vuilbakken aangekocht en geplaatst om de sortering te 

vergemakkelijken. 

 

De personeelsleden van de Berg van Barmhartigheid blijven de organische resten te geven aan de 

kippen aldus vermijdend om vuilbakken te plaatsen voor deze stoffen (vuilbakken die 

onvermijdelijk reukhinder zouden veroorzaken). De have moet echter vernieuwd worden. Van de 5 

kippen die we in het begin hadden, blijven er nog 2 over. 

 

2. Handen afdrogen  
 

Het drogen van de handen in de WC gebeurde door middel van heteluchtblazers. De IDPBW 

meldde ons dat deze apparaten te vermijden zijn omdat warme lucht de verspreiding van bacteriën 

veroorzaakt. Ecologische redenen brachten de Raad van Bestuur ertoe om te kiezen voor een 

systeem van wasbare handdoeken in plaats van wegwerppapier. 

 

3. Gemarkeerd door de solidariteit … 
 

De Berg van Barmhartigheid kon natuurlijk zijn verjaardag niet vieren zonder zich tot anderen te 

wenden en zonder nadruk te leggen op solidariteit. Na overdenking werd beslist zich aan te sluiten 

bij een (de?) grote nationale zaak die de strijd tegen kanker aangaat door mee te doen met de 

initiatieven rond TELEVIE. TELEVIE is een liefdadigheidsactie georganiseerd in Franstalig België 

en in het Groothertogdom Luxemburg door RTL-TVI sinds 1989 ten voordele van het F.R.S.-

FNRS. Het werft fondsen om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen in de strijd tegen kanker 

en leukemie, bij kind en volwassene. 

 



De betrokkenheid van de Berg van Barmhartigheid als partner van TELEVIE 2019 zal de leidraad 

zijn van deze vierhonderd jarige, een element zijnde van mobilisatie van ons personeel en onze 

klanten. De manier van werken vereist dat de partners van de operatie zich verbinden voor een 

bedrag dat ze aan de organisatie storten, ongeacht of ze het verkrijgen of niet. 

 

Tijdens zijn zitting van november 2017 heeft de Raad zich verbonden voor een bedrag van 20.000€ 

op basis van de restitutie van de verkoopkosten, van het toewijzingsbedrag van de loten waarvan de 

verkopers de opbrengst afstaan en van de verkoop van TELEVIE voorwerpen 

Ter ondersteuning van de aanpak 

- zullen we officieel partner zijn van de operatie  

- zullen we het « TELEVIE » logo mogen gebruiken 

- zullen we verschijnen op de site van de operatie.  

 

Ter gelegenheid van zijn 400
e
 verjaardag heeft de Berg van Barmhartigheid ook beslist, in februari 

2018, om de klanten neerlegger op 01 februari 2018 van één enkel pand om het in te lossen zonder 

het kapitaal of de interesten te moeten betalen, voor zover het geleend kapitaal < 100€ is, dat het 

pand nog niet op de rol is geplaatst en dat het geen vereiste verkoop betreft en voor deze operatie 

een bedrag van 15.000€ voor te behouden. 

 

H. De 400e 
 

Een boek en 4 boekjes 
Het uitkomen van het boek over de geschiedenis van de Berg van Barmhartigheid was niet mogelijk 

in 2018 vanwege het zware karakter van de activiteiten georganiseerd in het kader van onze 400
e
 

verjaardag, Het is slechts een uitstel en de vele ongeduldige lezers die het willen ontdekken, zullen 

hun nieuwsgierigheid bevredigd zien in 2019. Laten we hier speciaal de spillen waar alles om draait 

van dit project bedanken die onze aanpak ondersteunden: Roel JACOBS, Brussels historicus, 

Pierre-David KUSMAN, ULB en OCMW van Brussel die deze complexe geschiedenis wisten te 

vertellen in een eenvoudige taal toegankelijk voor iedereen. 

 

Dit boek « groot publiek » werd aangevuld met 4 boekjes of thematische hoofdstukken waarin 

bepaalde thema’s worden onderzocht:  

- De gebouwen van de Berg van Barmhartigheid 

- Religie en financiën 

- Relatie lokale autoriteiten – centrale autoriteit 

- De panden getuige van hun tijd. 

 

Op 23/11/2016 werd een budget van 34.800€ ex BTW vastgelegd voor de lay-out (6.800€) en voor 

het drukken (28.000€), een gezamenlijke markt werd toegekend voor de som van 19.888€ ex 

BTW aan de firma MEDIAPROCESS. 

 

Het Tanteke 
Om naar de Berg van Barmhartigheid te gaan zegt men vaak dat men « Chez ma tante » gaat. De 

uitdrukking « ma tante » gaat terug tot de tijd van de Prins de Joinville (1818-1900) die een hevig 

speler was. De Prins had toen zijn horloge bij de Berg van Barmhartigheid neergelegd om zijn 

schulden te betalen. Hij schaamde zich zo dat toen hem gevraagd werd waar het voorwerp was, hij 

antwoordde « chez ma tante ». 

 

Sinds 1 jaar heeft de Berg van Barmhartigheid zijn bier! Het werd gemaakt door de microbrouwerij 

« En Stoemelings » herinnerend aan deze gebeurtenis omdat het « TANTEKE » zal heten. De 

liefhebbers kunnen het krijgen bij de brouwerij « En Stoemelings », contact@enstoemelings.be. 

02/259.25.46, Dieudonné Lefèvrestraat 37 te 1020 Laken.  



Het kenmerk van dit bier is dat het geen standaard brouwsel is waarop het etiket van een 

onderneming is aangebracht maar een echt specifiek recept ontwikkeld door het Instituut Meurice 

op basis van informatie die we hadden over de brouwsels van de XVIIe.  

 

Deelname aan de Ommegang – Carolus festival  
Omwille van zijn verjaardag had de Berg van Barmhartigheid een zeer bijzondere plaats in de 

festiviteiten van de Ommegang. 

- aanwezigheid van een personage in de Stoet en op de Grote Markt.  

- aanwezigheid van de Berg van Barmhartigheid tijdens de lanceringspersconferentie. 

- aanwezigheid in het Park tijdens de Ommegangfestiviteiten met een ruimte met tent. 

- ½ pagina in de Paris Match 60.000 ex. en programma op de Grote Markt 5.000 ex. 

 

Een reuze barbecue 
Er was een groot populair evenement nodig in het kader van de 400

e
 verjaardag. Dat gebeurde 

onder de vorm van een barbecue in de tuin van de Berg van Barmhartigheid. Deze barbecue stond 

open voor de wijk en voor de klanten van zowel verkoop als lening. De zon was van de partij op 

deze gezellige gebeurtenis die veel mensen lokte op 19 juni 2018. De Koning, de Minister-President 

en de Burgemeester van de Stad hebben deze gebeurtenis opgeluisterd met hun aanwezigheid. 

 

Een herdenkingsmunt 
In oktober 2018 heeft de Koninklijke Munt een verzamelmuntstuk uitgebracht met een nominale 

waarde van 2,5€ om de 400
e
 verjaardag van onze instelling te herdenken. Het is te verkrijgen op de 

site van de BNB voor 10€. (https://www.herdenkingsmunten.be/piece-de-2,5-euros-belgique-2018-

400-ans-du-mont-de-piete-bu-dans-une-coincard-fr/fr/product/9882/ ).  

 

 

 

 
 
Van Steen tot Juweel 
Verschillende evenementen hebben de 400

e
 verjaardag van de instelling opgeluisterd om de 

reputatie van de Berg van Barmhartigheid te versterken. In deze context werd een werkgroep 

opgericht die de Berg van Barmhartigheid, de historische gemmologische vereniging, het instituut 

Jeanne Toussaint, afdeling juwelen Art et Métiers, de IFAP PME en het netwerk voor sociale 

promotie openstaand aan deze beroepen voor de Nederlandstaligen samenbrengend om een 

tentoonstelling « van Steen tot Juweel » op te zetten die de culturele ruimte in de stallen inwijdde. 

 

De beoogde tentoonstelling heeft twee doelstellingen 

- De Berg van Barmhartigheid versterken als referentieplaats voor antieke juwelen door een 

tentoonstelling in de benedenverdieping van de stallen die verschillende edelstenen linkt met 

de edelsmeedkunst. 

- De opleidingsmogelijkheden die in aanmerking komen in het daglicht stellen door een 

ruimte gewijd aan scholen in de mezzanine van de stallen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.herdenkingsmunten.be/piece-de-2,5-euros-belgique-2018-400-ans-du-mont-de-piete-bu-dans-une-coincard-fr/fr/product/9882/
https://www.herdenkingsmunten.be/piece-de-2,5-euros-belgique-2018-400-ans-du-mont-de-piete-bu-dans-une-coincard-fr/fr/product/9882/


Deze tentoonstelling was een succes net als zijn vernissage. Behalve deze tentoonstelling vond een 

wedstrijd van vervaardiging van juwelen minstens een edelsteen bevattend plaats waar bij deze 

gelegenheid vijf prijzen werden overhandigd 

o Een diamant geschonken door het huis DEGREEF. 

o De grote prijs van de Stad Brussel met een prijs van 1.000€. 

o De prijs van de COCOF met een prijs van 1.000€. 

o De prijs voor de mooiste technische realisatie met een prijs van 250€ aan materiaal 

toegekend door BUKO. 

 

Deze mooie tentoonstelling zou niet mogelijk zijn geweest zonder deze partners en de financiële 

steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Imago van Brussel, de COCOF en de Stad Brussel. 

 

I. Conclusies 
 

Het jaar 2018 was intens en mobiliseerde onze teams enorm. Na dit jaar gekenmerkt door zowel de 

festiviteiten als het begin van een collectieve overdenking van onze werking en de aangeboden 

diensten zal de implementatie van de genomen beslissingen de werkjaren 2019 en volgende 

markeren. Zelfs als de activiteit compact is, weten we dat we werken voor een nuttig project. De 

Berg van Barmhartigheid blijft een interessant sociaal werktuig voor veel burgers.  

 

Namens het team van de Berg van Barmhartigheid en de instelling, dank aan de bestuurders en 

waarnemers die onze instelling beheren, voor hun aandachtig luisteren en hun permanente steun. 

 

 
  



Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 

19-23 Sint-Gisleinstraat 

1000 Brussel  

 

Bedrijfsnr: 0862932685 

 

Telefoon:  

- Algemeen nr (elke dienst): 02/512.13.85 

- Directiesecretariaat: 02/545.77.15 

 

Fax: 

- Algemeen nr (directie inbegrepen): 02/502.57.39  

- Verkoop: 02/512.38.93 

 

E-mail:  

- Algemeen: info@bergvanbarmhartigheid.be 

- Verkoop: administratie@bergvanbarmhartigheid.be 

- Boekhouding: compta@bergvanbarmhartigheid.be 

 

Website:  

- http://www.bergvanbarmhartigheid.be 

 

Open:  

- maandag van 10u00 tot 15u30 

- dinsdag tot vrijdag van 08u30 tot 15u30 

mailto:info@bergvanbarmhartigheid.be
mailto:administratie@bergvanbarmhartigheid.be
mailto:compta@bergvanbarmhartigheid.be
http://www.bergvanbarmhartigheid.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- dinsdag 01 januari 2019 

- maandag 22 april 2019 

- woensdag 01 mei 2019 

- vrijdag 24 mei 2019 

- donderdag 30 en vrijdag 31 mei 

- maandag 10 juni 

- donderdag 15 en vrijdag 16 augustus 

- vrijdag 01 november 

- maandag 11 november 

- woensdag 25 en donderdag 26 december 

 

 



 
 


