BERG VAN BARMHARTIGHEID

WET VAN 30 APRIL 1848 OVER
de reorganisatie van de
Bergen van Barmhartigheid.

Gewijzigd door daaropvolgende wetten :
- 17 december 1923.
- 27 maart 1962.

Leopold, Koning der Belgen,
Aan alle tegenwoordigen en toekomenden, Heil !

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I
HANDHAVING, OPRICHTING EN AFSCHAFFING VAN BERGEN VAN BARMHARTIGHEID.
Artikel 1. – De thans bestaande Bergen van Barmhartigheid worden gehandhaafd, behoudens
de goedkeuring, door de Regering, van hun organieke reglementen, overeenkomstig artikel 7
hierna.
Artikel 2. – De besluiten der Gemeenteraden over de oprichting en de afschaffing der Bergen
van Barmhartigheid zijn onderworpen aan het advies van de Bestendige deputatie van de
Provincieraad en aan de goedkeuring van de Koning.
Artikel 2bis. – Met machtiging des Konings en na de Bestendige deputatie gehoord te hebben,
mogen de Gemeenteraden de benaming « Berg van Barmhartigheid » veranderen in
« Openbare Kas van Lening ».
(Wet van 17 december 1923)
Artikel 3. – In geval van afschaffing van een Berg van Barmhartigheid, zal het overblijvende
der goederen, na vereffening, op de instellingen van weldadigheid der gemeente vervallen,
naar een verdeling door de Gemeenteraad gedaan en aan de goedkeuring van de Koning
onderworpen, de Bestendige deputatie van de Provincieraad gehoord zijnde.

HOOFDSTUK II
AFSCHAFFING
BIJBERGEN.

DER BEËEDIGDE COMMISSIONNARISSEN EN INRICHTING VAN HULPKANTOREN EN

Artikel 4. – De beëedigde commissionnarissen der Bergen van Barmhartigheid zullen, ten
laatste, afgeschaft worden in een termijn van twee jaar.
Evenwel zal deze termijn mogen verlengd worden door een beraadslaging van de
Gemeenteraad, onderworpen aan het advies van de Bestendige deputatie van de Provincieraad
en aan de goedkeuring van de Koning.
De beëedigde commissionnarissen zullen, overal waar het nodig zal bevonden worden,
vervangen worden door hulpkantoren waarvan de onkosten zullen gedragen worden door de
hoofdinstelling.

Artikel 5. – De besturen van de Bergen van Barmhartigheid zullen door de Regering op
advies van de Bestendige deputatie der provincieraden, kunnen gemachtigd worden, om
bijbergen op te richten in de naburige steden en gemeenten waar er geen instelling van dien
aard zou bestaan.
Deze instelling zal evenwel ondergeschikt zijn aan de aanvraag of aan de toestemming der
besturen van de twee belanghebbende gemeenten die, onder andere, in algemeen overleg, de
voorwaarden betreffende het toezicht zullen bepalen.

HOOFDSTUK III
BESTUUR DER BERGEN VAN BARMHARTIGHEID
Artikel 6. – Het bestuur van de Berg van Barmhartigheid zal samengesteld zijn uit vijf
personen benoemd door de Gemeenteraad die er twee zal kiezen onder de leden van de
Commissie van Openbare Onderstand.
Het bestuur van de Berg van Barmhartigheid zal alle twee jaar gedeeltelijk vernieuwd
worden. De eerste aftreding zal van drie leden zijn door het lot aan te duiden; de tweede van
twee. De aftredende leden zijn herkiesbaar.
De wijze van benoemen voorgeschreven bij artikel 84 nr 2 en de laatste paragraaf van artikel
91 der wet van 30 maart 1836 zijn van toepassing op de Bergen van Barmhartigheid. (1)
Artikel 7. – Zijn aan het advies van de Bestendige deputatie van de Provincieraad en aan de
goedkeuring van de Koning onderworpen : de beraadslagingen der Gemeenteraden
betreffende de organieke reglementen der Bergen van Barmhartigheid ; die reglementen
zullen de voorwaarden, het bedrag en de interestvoet vaststellen der leningen te doen door de
Bergen van Barmhartigheid ; de interestvoeten te ontvangen van de ontleners ; de
voorwaarden in acht te nemen voor de kosteloze leningen ; de bestuurskosten ; de organisatie
van het personeel ; de wedden en de borgtochten ; het aantal en de organisatie der
hulpkantoren ; de termijn binnen dewelke de niet ingeloste panden zullen mogen verkocht
worden en de verkoopsvoorwaarden.
Artikel 8.- Een kopie van de begrotingen en van de rekeningen van de Berg van
Barmhartigheid, goedgekeurd door de Gemeenteraad, overeenkomstig artikle 79 der wet van
30 maart 1836, zal aan de Bestendige deputatie gezonden worden die deze met haar
aanmerkingen aan de Regering zal overmaken.
Artikel 9.- De Regering zal de Bergen van barmhartigheid mogen doen inspecteren wanneer
het dat nodig zal achten.

________________________________________________________________________
(1) De wet van 30 december 1887 (artikel 16) heeft nr 1 van artikel 84 van de wet van 30
maart 1836 afgeschaft en heeft voorgeschreven dat de nummers 2 tot 7 van de oorspronkelijke
tekst voortaan respectievelijk de nummers 1 tot 6 zullen dragen. Het is dus artikel 84 nr 1 dat
men nu moet lezen.

HOOFDSTUK IV
GIFTEN – GEBRUIK DER WINSTEN EN INTERESTEN

Artikel 10.- Bij gebrek van stichtingen, giften of legaten zullen de openbare besturen van
welzijn bij voortduring, volgens hun middelen en onder de gunstigste voorwaarden, de nodige
gelden voor de verrichtingen van de Berg van Barmhartigheid leveren.
In geval van betwisting zal de Gemeenteraad, behoudens de goedkeuring van de Bestendige
deputatie van de Provincieraad, de hoeveelheid bepalen der stortingen door elke instelling te
doen.
Indien de gelden welke de instellingen van weldadigheid kunnen leveren ontoereikend zijn,
zal de Gemeenteraad zelf aanvullen ; indien de middelen het hem niet toelaten en indien geen
subsidie door de Provincie of door de Staat toegestaan wordt, zal de Berg van Barmhartigheid
afgeschaft worden.
In dit geval zal de afschaffing bij gebrek van een beraadslaging van de Gemeenteraad bij
koninklijk besluit uitgesproken worden.
Artikel 10 bis.- De Algemene Spaar- en Lijfrentekas wordt toegelaten een gedeelte van zijn
mogelijkheden in leningen bij de Bergen van Barmhartigheid te gebruiken ; de door de Kas
voorgeschoten gelden kunnen door deze instellingen enkel aangewend worden voor de
toekenning van leningen op pand van waarden en roerende goederen met uitzondering van
nieuwgoed.
Deze leningen worden gelijkgesteld, volgens hun vorm en hun termijn, aan voorlopige of
definitieve plaatsingen van de Kas.
(Wet van 17 december 1923)
Artikel 11.- De buitengewone stortingen die in geval van hoogdringendheid of van
ogenblikkelijke ontoereikendheid gedaan worden, hetzij door de besturen van weldadigheid,
hetzij door de gemeente, zullen, op hun aanvraag, terugbetaald worden uit de eerste winsten.
Artikel 12.- De winsten verkregen na betaling der bestuurskosten en de interesten van de
geleende gelden en onder andere winsten voortkomend uit de boni der verkochte panden,
binnen de twee jaar te rekenen van de dag der verkoop niet opgeëist, zullen gebruikt worden
voor het vormen van de nodige dotatie om in de verrichtingen van de Bergen van
Barmhartigheid te voorzien.
De quotiteit van deze dotatie zal bepaald worden door het organiek reglement van elke
instelling.
Artikel 13.- De winsten zullen, voor elke andere toepassing, dienen voor de terugbetaling van
de door de Bergen van Barmhartigheid ontleende kapitalen tegen interest.
Artikel 14.- Wanneer de vermindering der lasten uit die terugbetalingen of uit elke andere
oorzaak voortspruitende zulks zal veroorloven, zal de interestvoet van de ontleners te
ontvangen, verminderd worden.

De Regering zal van ambtswege die vermindering kunnen bevelen, na de Bestendige
deputatie en de Gemeenteraad gehoord te hebben.
Artikel 15. – De interesten zullen gerekend worden dag voor dag tot op de dag van
terugbetaling, zonder nochtans dat zij onder het minimum mogen gaan dat door het organiek
reglement zal bepaald worden : dat minimum zal, in geen geval, minder dan vijf centiemen
zijn, wat ook de belangrijkheid van een pand en de duur der bewaarstelling mogen zijn. (2)
De breuken van centiemen zijn ten voordele van de instellingen.
Artikel 16. – Wanneer de dotatie voor de leningen op interest zal samengesteld zijn en dat de
Berg van Barmhartigheid een voldoende kapitaal heeft verworven om al zijn lasten te dekken,
zullen de jaarlijkse winsten besteed worden aan het doen van kosteloze leningen voor
behoeftigen en aan het vormen van de dotatie hiertoe bestemd.
Wanneer deze tweede dotatie zal samengesteld zijn tot het kapitaal bepaald door het organiek
reglement, zullen de jaarlijkse winsten gestort worden in de kas der instellingen van openbaar
welzijn, overeenkomstig artikel 3.

HOOFDSTUK V
STRAFBEPALINGEN
Artikel 17. – De beambten of agenten der Bergen van Barmhartigheid die bedragen of
interesten zullen geëist hebben boven hetgeen zij wisten verschuldigd te zijn krachtens de
tarieven en reglementen, zullen gestraft worden met de correctionnele straffen bij artikel 243
van het Strafwetboek.
Artikel 18. – De beambten of agenten van de Bergen van Barmhartigheid, die aan anderen dan
aan de officieren van politie of aan de rechterlijke overheid de naam zullen onthuld hebben
van personen die voorwerpen in de instelling hebben verpand of doen verpanden, zullen
gestraft worden met de straffen opgelegd bij artikel 459 van het Strafwetboek.
Artikel 19. – De personen die gewoonlijk voorwerpen naar de kantoren der Bergen van
Barmhartigheid zullen gedragen hebben voor iemand anders en mits vergoeding ;
Diegenen die gewoonlijk pandbriefjesvan de Berg van Barmhartigheid zullen gekocht
hebben;
Diegenen die, in het geval van de paragraaf van artikel 24, pandbriefjes zullen afgestaan of
gekocht hebben, zullen gestraft worden met de straffen uitgesproken door artikel 308 van het
Strafwetboek.
Artikel 20. – Artikel 463 van het Strafwetboek is van toepassing op de misdrijven voorzien
door huidige wet.

(2) De wet van 26 mei 1854 wijzigt aldus wat volgt op paragraaf 1 van artikel 15 : “De door
het staatsbestuur vast te stellen interesten, de bestendige deputatie en de gemeenteraad
gehoord zijnde, zullen gerekend worden dag per dag tot deze van de terugbetaling”.

HOOFDSTUK VI
VERLOREN OF GESTOLEN VOORWERPEN
Artikel 21. – Diegene die een voorwerp verloren heeft of dat hem gestolen werd en dat bij de
Berg van Barmhartigheid verpand werd, zal het maar mogen terugvorderen binnen de zes
maanden te rekenen van de dag waarop de directeur van de instelling, behoorlijk verwittigd
vóór de verpanding, hetzij door de eigenaar, hetzij door de politie, te gelijkertijd een
voldoende beschrijving van het gestolen of verloren voorwerp zal verkregen hebben. In dit
geval zal het voorwerp kosteloos aan de eigenaar teruggegeven worden.
Artikel 22. – De eigenaars van verloren of gestolen panden, die zich niet meer zullen
bevinden in de termijn vastgesteld bij artikel 21 of die, vóór de verpanding, geen voldoende
beschrijving van deze panden zullen gegeven hebben, zullen gehouden zijn, indien zij er de
wedergave van willen bekomen, de geleende som, alsmede de vervallen interesten te betalen,
overeenkomstig artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK VII
LENINGEN OP NIEUWE KOOPWAREN
Artikel 23. – Het bedrag van de leningen op nieuwe koopwaren, verpand door dezelfde
eigenaar, zal bepaald worden bij koninklijk besluit, zonder dat deze leningen de tienduizend
frank overschrijden.
(Wet van 17 december 1923)
Artikel 24. – Geen enkele lening op nieuwe koopwaren zal mogen gedaan worden zonder de
rechtstreekse tussenkomst van de directeur of van zijn onmiddellijk aangestelde en zonder dat
de verpander zich heeft doen kennen.
De formulieren die deze soorten verpandingen vaststellen zullen vermelden dat het nieuwe
koopwaren betreft en zullen niet afgestaan noch verkocht mogen worden.
Artikel 24 bis.- Het bedrag van leningen op waarden mogen de veertig duizend frank niet
overschrijden.
(Wet van 27 maart 1962)
Mogen enkel in pand aanvaard worden Staats-, Provincie- en Gemeentenwaardepapieren.
(Wet van 17 december 1923)

HOOFDSTUK VIII
LOSSINGEN
Artikel 25. – De verpanders bij de Bergen van Barmhartigheid zullen de mogelijkheid hebben
om afbetalingen te doen op het bedrag dat zij ontleend hebben en opeenvolgend de
verschillende voorwerpen in te lossen die één enkel pand uitmaken.

HOOFDSTUK IX
REGISTRATIERECHTEN
Artikel 26. – De registers, de verpandingsbriefjes en in het algemeen alle akten uitsluitend
met betrekking op de administratie van de Berg van Barmhartigheid zijn vrijgesteld van
rechten en van de formaliteit van zegel en van registratie. (3)

Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met ’s lands zegel bekleed en bij
middel van het Staatsblad bekend gemaakt wordt.

Gegeven te Brussel op 30 april 1848.

LEOPOLD.

Vanwege de Koning :
De Minister van Justitie,
DE HAUSSY

Met ’s lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
DE HAUSSY

____________________________________________________________
(3) Wet van 28 augustus 1921.
Artikel 5 – Zijn vrijgesteld van de formaliteit van registratie
.………….
13° De processen-verbaal van de openbare verkoop van voorwerpen in pand gegeven in
de Bergen van Barmhartigheid.

