Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant

STUDIEBEURZEN
SCHOOL- EN ACADEMIEJAAR 2017 - 2018

■ De Commissie heeft tot opdracht aan jongeren en hun ouders steun te verlenen door het toekennen van studiebeurzen middels de opbrengst van de stichtingen waarvan
het beheer haar is opgedragen bij de wet van 19 december 1864. De Commissie dient zich daarbij steeds te gedragen naar de wil van de stichters zoals die is neergelegd in
de stichtingsakte.
■ Deze aanplakbrief vermeldt het rangnummer, de benaming en de datum van alle stichtingen waarvan thans een of meer beurzen beschikbaar zijn, alsook de voorwaarden
waaronder die beurzen kunnen worden toegekend.

■ Wat de stichtingen betreft die voor de bekendmaking van het koninklijk besluit van 7 maart 1865 zijn opgericht en die gemakshalve aangeduid zijn met een sterretje (★)
na het rangnummer, dienen de termen « wijsbegeerte » et « retorica » te worden begrepen zoals bepaald onder V van de onderstaande inlichtingen en aanbevelingen.

Nr 215 — De Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de beurzen der
volgende stichtingen, met ingang van het school- en academiejaar 2017-2018, te begeven zijn :
8.
BICQUET, Edgard (van 1957).
Een beurs van 275 a, ten gunste van de verdienstelijke jonge mensen van
Belgische nationaliteit, geboren te Leuven, Boortmeerbeek, Heverlee of
Kessel-Lo, voor alle wettelijke universitaire studies.
28.

Verenigde stichtingen DANCO, Emile (van 1896),
« LE DUBBELTJE BELGE » en VANDEN SANDE,
Jean-Georges (van 1890).
Een beurs van 500 a, voor de studie die rechtstreeks voorbereid tot
het toelatingsexamen van de Koninklijke Militaire School en voor de
studie aan die school, ten gunste van :
1o de minst gegoede nakomelingen van militaire die deel hebben genomen
aan de oorlogen van 1914-1918 en 1940-1945 ;
o
2 de nakomelingen van gepensioneerde dan wel nog actieve officieren
van alle rang ;
3o de Belgen in het algemeen
29.
de BARQUIN, Albert (van 1995).
Een beurs van 1.000 a, voor alle universitaire studierichtingen, en in
deze orde : ten gunste van :
1º) de verwanten van Albert de Barquin ;
2º) 
Belgen en in België verblijvende buitenlanders. De sollicitanten
dienen bovendien hun humaniora te hebben afgelgd in een katholieke
instelling en bijzonder begaafd te zijn in de wiskunde.
33.
DE BAY, Lucien (van 1937).
Vier beurzen van 2.500 a, ten gunste van de jonge mensen die de
studies van burgerlijk ingenieur of van doctor in de natuurkundigscheikundige wetenschappen beginnen of voortzetten en die hun vorige
studies slechts in wereldlijke onderwijsinrichtingen hebben gedaan. Met
gelijke verdiensten van de candidaten zullen de beurzen in de volgende
volgorde worden toegekend :
aan de bloedwerwanten van de stichter Lucien De Bay en aan
1o 
bloedverwanten van de stichters van de andere beurzen De Bay beheerd
door de Commissie voor studiebeurzenstichtingen van Brabant :
2o aan studenten uit Auvelais of Jemeppe-sur-Sambre ;
3o aan studenten uit Chièvres, Meslin-l’Evêque, uit het kanton Aat, uit het
Henegouwen ;
o
4 aan studenten uit de Brusselse agglomeratie of uit de Waalse streek van
Belgie
* (Begeving door een bloedverwant van de stichter en de Commissie).
37.★
DE BRONCHORST, Hendrik (van 1629).
Een beurs van 100 a voor de retorika, de wijsbegeerte, de theologie,
de rechten of de geneeskunde, ten gunste van een afstammeling van de
families of geslachten Coudenbergh, Roodenbeke, Serhuyghs, Serroelofs,
Sleeus, Steenweeghs en Sweerts.
70.★
de HOLLANDE (van 1617).
Een beurs van 200 a voor de secundaire studies die toegang geven tot
het hoger onderwijs, voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten
en de geneeskunde, ten gunste van de jonge mensen van Hollandse
nationaliteit.
73.
IZAMBARD-ROBERT ERLER (van 1920).
Een beurs van 200 a voor de hogere, middelbare, beroepsstudies en
voor die van schone kunsten, ten gunste van :
1) weinig bedeelde studenten uit Laeken die tijdens hun studies in de lagere
scholen van deze gemeente, blijk zullen gegeven hebben van bijzondere
begaafdheid ; oorlogswezen zullen de voorkeur hebben.
2) weinig bedeelde studenten uit de Brusselse Agglomeratie die tijdens
hun studies in de lagere scholen van deze laatste blijk gegeven hebben
van bijzondere begaafdheid.
75.

JONCKHEERE, Désiré (van 1952).
(gesticht door André Jonckheere).
Een beurs van 300 a, voor alle studies (na het lager onderwijs), ten
gunste van :
1) de jonge mensen die hun lagere studies in de gemeenteschool nr 12 te
Brussel (stad) gevolgd hebben.
2) de jongelui die hun lagere studies in de officiële scholen van de Brusselse
Agglomeratie gevolgd hebben.
77.★
Verenigde stichtingen KEMPENIUS, Jan (van 1684),
HERMANS, Jan (van 1631), en DEVOS, Adriaan (van 1676).
Een beurs van 150 a voor de secundaire studies die toegang geven tot
het hoger onderwijs en voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten
en de geneeskunde, ten gunste van :
1o de bloedverwanten van de stichters J. Kempenius en J. Hermans ;
2o de jonge mensen uit ’s-Hertogenbosch, Bommel, Driel en de provincie
van Utrecht, met voorkeurrecht voor diegenen uit Amersfoort (Nederland) ;
3o de jonge mensen van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

84.★ Verenigde stichtingen MALOTTEAU (van 1574), COLLART,
Ghislain (van 1664), PINNOX, Katharina, VAN HOVE, Arnould (van 1638),
HEEMS, Jan (van 1560), de BERQUYN, Adriana (van 1569),
MUTSAERT, Adriaan (van 1608), PARMENTIER, Lodewijk (van 1714),
QUINTS, Jan en VAN DEN HOVE, Elizabeth (van 1623),
TYPOETS, Barbara, Katharina en Mattheus (van 1575),
STOFFELS, Arnould (van 1717), BUISSERET, François (van 1603)
en FEUTS, Boudewijn (van 1661).
Een beurs van 200 a voor de secundaire studies die toegang geven tot
het hoger onderwijs, voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en
de geneeskunde, ten gunste van :
de bloedverwanten van de stichters Malotteau, C. Pinnox, A. Van
1o 
Hove, A. Mutsaert, de bloedverwanten van Jan Parmentier, neef van
de stichter L. Parmentier, de andere bloedverwanten van de stichter L.
Parmentier, met voorkeurrecht voor de naasten, de bloedverwanten van
de stichter A. Stoffels, de afstammelingen van Georges, Marguerite,
Catherine, Isabelle en Jacqueline Buisseret, broer en zusters van de
stichter Fr. Buisseret, de bloedverwanten van de stichter B. Feuts,
de bloedverwanten van de stichters Gh. Collart, J. Heems, J. Quints
en El. Van den Hove, Barbara, Katharina en Mattheus Typoets, met
voorkeurrecht voor de naasten, de bloedverwanten van Johannes Van
den Tympel en de bloedverwanten van de stichtster A. de Berquyn,
echtgenote Wyts, die de naam Wyts dragen ;
2o de studenten van Namen en van het bisdom van Namen, de weinig
bedeelde studenten uit Diest, Geel en Mechelen, de studenten uit
Arendonck, de studenten die te Hanzinne geboren zijn, de studenten uit
Corbais, met voorkeurrecht voor de afstammelingen van Albert Anciau
(« marguellier de Corbey ») en André Jamin (« majeur de Coroy »),
de studenten uit de stad en het land van Cassel en Bergues, alsook de
inwoners van Armentières (Noord-Frankrijk) ;
o
3 de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
* (Begeving door een bloedverwant van de stichter Gh. Collart, een
bloedverwant van de stichter L. Parmentier, twee bloedverwanten van de
stichters B., K. en M. Typoets en door de Commissie).

116.★Verenigde stichtingen VAN CUTSEM, Franciscus-Amandus
(van 1833) en VAN RANSBEEK, Martinus (van 1817).
Een beurs van 200 a voor de secundaire studies die toegang geven tot het
hoger onderwijs voor de wijsbegeerte en de theologie, ten gunste van :
1o de afstammelingen van J.-Bte Van Cutsem of van Anna-Maria Van
Cutsem, broer en zuster van de stichter F.-A. Van Cutsem en van de
bloedverwanten van de stichter M. Van Ransbeek, aan vaderszijde ;
o
de afstammelingen van Willem, Reinier, Barbara of Katharina
2 
Van Cutsem, neven van de stichter F.-A. Van Cutsem, en van de
bloedverwanten van de stichter M. Van Ransbeek, aan moederszijde ;
3o de jonge mensen uit Buizingen en van de parochie van Asse, en, bij
gebrek, van de parochies van Buggenhout en Paricke.
* (Begeving door een bloedverwant van de stichter M. Van Ransbeek en
de Commissie).

89.★

VAN LIMBORCH, Hendrik en Anna (van 1741).
128.★
Een beurs van 120 a :
A) voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger
onderwijs, voor de wijsbegeerte, de rechten en de theologie, ten
gunste van de bloedverwanten van de stichter H. Van Limborch en van
de afstammelingen van Petrus Martinus Vanderhaert ;
B) indien er geen zijn, voor de rechten en de theologie alleen, ten gunste
van Leuvenaars van geboorte.

MILIUS, Jan (van 1596).
(1e reeks).
Vier beurzen van 500 a voor de wijsbegeerte, de theologie en de rechten,
ten gunste van de onderdanen van het Groot-Hertogdom Luxemburg.
* (Deze begeving dient door voorstelling van kandidaten door de Regering
van het Groot-Hertogdom te gebeuren).
(2e reeks).
Vier beurzen van 500 a ten gunste van de jonge mensen uit Belgisch
Luxemburg :
a) twee voor de rechten ;
b) een voor de wereldlijke of kerkelijke wijsbegeerte ;
c) een voor de theologie.
(3e reeks)
Vier beurzen van 500 a ten gunste van :
a) drie voor de rechten ;
b) een voor de wereldlijke wijsbegeerte ;
102.★ Verenigde stichtingen ROELOFFS Barbara-Theresia en
Johanna-Francisca (van 1719 en 1751).
Een beurs van 70 a voor de secundaire studies die toegang geven tot
het hoger onderwijs, en voor de hogere studies, ten gunste van :
1o de bloedverwanten van de stichtsters B.-Th. en J.-Fr. Roeloffs, weduwe
Servais, met voorkeurrecht voor de naasten ;
de jonge mensen van de parochie Sinte-Goedele (Sint-Michiels
2o 
kathedraal) te Brussel ;
3o de jonge mensen van de Sint-Niklaas parochie te Brussel.
* (Begeving door drie bloedverwanten van de stichtster B.-Th. Roeloffs, een
bloedverwant van de stichtster J.-Fr. Roeloffs en een lid van de Commissie).
104. ROUSSEAU, Charlotte-Léonie, weduwe Vincke (van 1916).
Ten gunste van afstammelingen van :
1o de broers en van de zuster van Adrien Rousseau, vader van de stichtster,
behalve zekere uitzonderingen ;
o
2 Albertine Dupont, weduwe Schenken, zuster van de moeder van de
stichtster :
1ste reeks : Een beurs van 375 a voor de middelbare studies vanaf 12
jaar, gedurende drie jaar.
114.★
VAN ASSELDONCK, Anna (van 1638).
Een beurs van 300 a voor de middelbare en beroepsstudies, voor de
wijsbegeerte en de theologie, ten gunste van de jonge mensen :
1o weinig bedeelde wezen, bloedverwanten van de stichtster ;
2o weinig bedeelde bloedverwanten van de stichtster ;
3o weinig bedeelde wezen geboren te ’s-Hertogenbosch, Erp, Vechel of
Sint-Oedenrode (Nederland) ;
weinig bedeelde wezen geboren in de vroegere meierij van
4o 
’s-Hertogenbosch ;
5o weinig bedeelde kinderen, geboren in de voornoemde lokaliteiten.

122.★

VANDER BORGHT, Willem (van 1498).
(1e reeks).
Drie beurzen van 750 a voor de secundaire studies die toegang geven
tot het hoger onderwijs, ten gunste van :
1o de afstammelingen van de broers of zusters van de stichters ;
2o de weinig bedeelde jonge mensen van de parochie van de Sint-Michiels
kathedraal (oude Sinte-Goedele parochie) te Brussel en
o
3 de weinig bedeelde kinderen van de parochie Gijzegem, maar slechts
voor één jaar, behalve voortzetting, indien er zich geen kandidaten
onder 1o voordoen.
(2e reeks).
Een beurs van 750 a voor de secundaire studies die toegang geven tot
het hoger onderwijs, ten gunste van :
1o de weinig bedeelde jonge mensen van de parochie Gijzegem ; en
2o de afstammelingen van de broers of zusters van de stichter en
3o de weinig bedeelde kinderen van de parochie van de Sint-Michiels
kathedraal (oude Sinte-Goedele parochie) te Brussel, maar slechts voor
één jaar, behalve voortzetting indien er zich geen kandidaten onder 1o
voordoen.

WINTERSHOVEN, Antonia (van 1618).
134.★
Een beurs van 250 a voor de wijsbegeerte, ten gunste van :
1o de bloedverwanten van de stichtster ;
2o de jonge mensen uit de stad Utrecht ;
3o de jonge mensen uit het bisdom Utrecht ;
4o de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
137.
Stichting Aril LOMBARD
Een beurs van 1.000 a ten gunste van de jonge mensen die de studie
van burgerlijk bouwkundig ingenieur of, bij gebreke daarvan, burgerlijk
ingenieur aanvatten of voortzetten ; de kandidaten dienen bovendien aan
de volgende voorwaarden te voldoen :
- e en middelbare studie met vrucht hebben afgemaakt in het officieel
Franstalig onderwijs (Franstalige Gemeenschap, provincie, gemeente) ;
- n iet over voldoende financiële middelen beschikken om een hogere
studie aan te vatten of voort te zetten ;
-
uit een gezin stammen die een voortdurende aanhankelijkheid
heeft betoond t.a.v. de Parti Socialiste en haar mantelorganisaties
(ziekenfondsen, vakbonden e.a.).

BEGEVERS-BLOEDVERWANTEN
Lijst van de stichtingen waarvan de statuten de tussenkomst van
bloedverwanten-begevers voorzien voor de toekenning van beurzen en
waarbij de begevers of waarbij begevers niet werden aangeduid daar er
geen verwante kwam opdagen om de openstaande functies te bekleden.
Deze lijst geeft de vereiste kwaliteiten weer om tot de openstaande functies
te worden toegelaten..
Antonius BEAUCLEF : de oudste verwante priester van de stichter.
Renerus BOONEN : de naaste bloedverwant van de stichter.
COLLART (stichting van 1664, vroeger gehecht aan het St-Annacollege te
Leuven, nu verenigd met de stichtingen MALOTTEAU en consorten. De
stichter was pastoor te Thisnes) : de naaste bloedverwant van de stichter.
Jozef CORSELIUS (nu verenigd met de stichting DE WINCKELE) :
een bloedverwant (om beurten een afstammeling van Isabella J. van
Papenbroek, Wwe J.-J. Pipenpoy en een afstammeling van JohannaMaria van Papenbroek, echtgenote Jonckeer Gilles d’Hujoël).
Hendrik CURE (verenigd met de stichtingen BREUGEL en consorten) :
twee bloedverwanten van de stichter : de oudste en naaste mannelijke
bloedverwanten, de ene van vaderszijde, de andere van moederszijde,
wonende te Leuven.

Louis DE BATTY : een begever-bloedverwant, de meest naaste
bloedverwant die priester is : voorkeur zal gegeven worden aan
degene die de naam van de stichter draagt, zelf indien hij een verdere
bloedverwant is.
Jacques en Hubert en Jacques DE BAY : de oudste priester van de
familie De Bay dient bij drie leden van de Commissie gevoegd.
Willem en Jaak DE BERGHES (nu verenigd met de stichting
HEUSCHLING) : een afstammeling van Godfried, Heer van Stabroek.
Bernard en Jules DEFALQUE : een afstammeling van Nicolas Ginion,
vader van de medestichtster.
Jean DESEAUX : een bloedverwant van de stichter, bij voorkeur priester.
François de SPOELBERCH : een begever-bloedverwant : het oudste van
de mannelijke kinderen van de tak van de broer van de stichter. Henri
de SPOELBERCH, of bij diens ontstentenis de oudste van de dames
of juffrouwen van dezelfde tak.
Josse GALMART: een bloedverwant van de stichter dient gevoegd bij de
bloedverwant-begever reeds in functie.
GERLAC AB ANGELIS (stichting voorheen gehecht aan het
Pauscollege te Leuven en nu verenigd met de stichting SCAILLE) :
een bloedverwant van de stichter (met voorkeur voor de oudste).
Jaak HUART (nu verenigd met de stichtingen BRUNEAU en consorten) :
de oudste bloedverwant priester van de stichter.
Edgard HULIN : twee bloedverwanten van de stichter : de afstammelingen
van Edgard Hulin, elk in één van de twee linies vertegenwoordigd
door Mevrouw Van der Linden, dochter van Edgard Hulin, en door
Maurice Hulin.
Louis PARMENTIER (nu verenigd met de stichtingen MALOTTEAU
en consorten) : de naaste afstammeling van het mannelijk geslacht van
Jean Parmentier, neef van de stichter.

Jodocus RAES : twee bloedverwanten van de stichter wanneer het de
toekenning van de beurs aan een verwante betreft : aan afstammeling van
Piet Raes, neef van de stichter, en een wettige afstammeling van Thomas
Cruysens, echtgenoot van Isabella Raes, achternicht van de stichter.
Henri-Joseph REGA (nu verenigd met de stichting BRUNEAU) : de
oudste bloedverwant-priester van vaderszijde van de stichter ; de
oudste bloedverwant-priester van moederszijde van de stichter.
Willem RENARDI : een bloedverwant van de stichter : de oudste seculiere
priester afstammeling van de zuster van de stichter, Maria, echtgenote
Hendrik Tilman.
Jean STOUTEN (verenigd met de stichtingen « DE KEMMERE en
consorten) : een afstammeling van André Stouten, broer van de stichter.
Michel TRAMASURE : een bloedverwant van de stichter, de naaste van
vaderszijde, dient gevoegd bij de bloedverwant-begever reeds in functie.
Barbara en Katharina, Mattheus TYPOETS (verenigd met de stichtingen
MALOTTEAU en consorten) : de naaste bloedverwant van de stichters
dient gevoegd bij de bloedverwant-begever reeds in functie.
Jan VANDER AUWERA (verenigd met de stichtingen BERTRAND
en consorten) : een bloedverwant van de stichter : seculiere priester,
afstammeling van de grootvaders van de stichter.
Godfried VAN GOMPEL : een bloedverwant van de stichter.
David VAN SESTICH : een bloedverwant van de stichter, de oudste en
die te Leuven woont.
Jan VAN ’T SESTICH : een afstammeling van de broer van de stichter
die te Leuven woont.
Personen die hun rechten op gezegde functies wensen te laten gelden
worden verzocht hun aanvraag vóór 7 mei 2017 in te dienen bij de
Commissie, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, bus 11 te 1000 Brussel.
Een stamboom in dubbel exemplaar, met bewijsstukken dienen bij de
aanvraag gevoegd te worden.

HOE EEN STUDIEBEURS AANVRAGEN ? DIVERSE INLCHTINGEN EN AANBEVELINGEN.

I. —	De aanvragen tot het verkrijgen van een of meer van de hierboven vermelde beurzen dienen VÓÓR 7 MEI 2017 vrachtvrij toe te komen op het
secretariaat van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, bus 11, 1000 Brussel. Desgewenst
zal van de aanvraag ontvangst worden gemeld (mits daartoe bij de aanvraag een postzegel wordt gevoegd van 0,79 A).
			 Nadere inlichtingen : Tel en Fax: 02/512.06.26 - e-mail: csbb@misc.irisnet.be - webstek: www.cfbeb-csbb.be
II. — ELKE AANVRAAG DIENT VOLGENDE GEGEVENS TE VERMELDEN :
		 1º) de naam van de stichting waarvan een beurs wordt aangevraagd ;
		 2º) naam, voornaam en volledig adres van de aanvrager alsook diens geboorteplaats en -datum ;
		 3º) het beroep van vader en moeder c.q. van de voogd van de aanvrager ;
		 4º) de hoedanigheid waarin de aanvrager om een beurs verzoekt (zie hierboven de diverse berichten betreffende de te begeven beurzen) ;
		 5º)	de aard van de studie die de aanvrager wil aanvatten, de duur van die studie en de naam van de onderwijsinstelling waarin die zal worden
gevolgd ;
		 6º) de samenstelling van het gezin ;
		 7º)	de benaming en het bedrag van andere beurzen of overheidstoelagen die de aanvrager reeds geniet. Ingeval de aanvrager geen andere
studiebeurzen of toelagen geniet, dient zulks UITDRUKKELIJK vermeld te worden ;
		 8º) het nummer van de post- of bankrekening waarop het bedrag van de aangevraagde beurs kan worden overgemaakt.
III. —	Voor elke aangevraagde beurs dient een afzonderlijke aanvraag ingediend te worden. De aanvrager die verscheidene aanvragen indient, moet
evenwel de hieronder bepaalde documenten slechts in één exemplaar toevoegen.
IV. — BIJ EEN AANVRAAG DIENEN VOLGENDE DOCUMENTEN TE WORDEN GEVOEGD :
1º) een uittreksel uit de geboorteakte van aanvrager (op ongezegeld papier : zie art. 59, 47º Zegelwetboek) of enig andere officieel document
waaruit die geboorteplaats en -datum blijken ;
		 2º) een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (eveneens op ongezegeld papier) ;
		 3º)	een door de directeur van de onderwijsinstelling getekend getuigschrift met vermelding van de gevolgde studie, van de klas of leergang alsook
van de behaalde uitslagen (totaal percentage) ;
		 4º)	een fotocopie van het jongste aanslagbiljet dat de ouders van de aanvrager of eventueel de aanvrager zelf van de Administratie der directe
belastingen hebben ontvangen ;
		 5º)	bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager op het genot van de aangevraagde beurs aanspraak kan maken. Wanneer de aanvraag meer
bepaald wordt gedaan in de hoedanigheid van bloedverwant van de stichter, dient de aanvraag vergezeld te gaan van een STAMBOOM
IN DUPLO alsook van de volgende bewijsstukken : uittreksels uit akten van burgerlijke stand of uit oude parochieregisters waaruit de
verwantschap van de aanvrager met de stichter van de aangevraagde beurs DAADWERKELIJK en VOLLEDIG blijkt. De afgegeven copieën
moeten leesbaar en eensluidend verklaard zijn. Bedoelde stukken zijn eveneens vrijgesteld van zegelrecht krachtens art. 59, 47º Zegelwetboek.
			Iedere aanvrager dient telkens zelf de vereiste bewijsstukken te bezorgen. Dat betekent dat hij bij zijn aanvraag niet vermag te verwijzen naar
eerder door de Commissie genomen besluiten noch naar eerder door andere aanvragers aan de Commissie bezorgde documenten ;
		 6º) wanneer de beurs wordt aangevraagd met het oog op studie in het buitenland, een tot de Commissie gericht verzoek om machtiging daartoe.
			 AANVRAGEN DIE NIET VAN DE VEREISTE BIJLAGEN ZIJN VOORZIEN WORDEN NIET IN AANMERKING GENOMEN..
V. —	Waar in de bekendmaking van beschikbare beurzen de termen « jongeren » en « jonge mensen » gebruikt worden, slaan die natuurlijk op
jongeren of jonge mensen van beider kunne.
		 —	Voor de oudste stichtingen aangeduid met een ★, dient onder « wijsbegeerte » te worden verstaan hogere studies in andere disciplines dan die
rechtstreeks verband houden met de theologie, de rechten, de geneeskunde en de retorica. Onder « retorica » de studierichtingen die met name
betrekking hebben op linguïstiek, de filologie, de letterkunde en de verbale expressie (welsprekendheid, toneel, enz...)..
VI. —	Elke aanvraag dient PERSOONLIJK te zijn : twee of meer kandidaten - ook al zouden zij zuster en broer zijn - mogen dus niet gezamenlijk
een beurs aanvragen bij één en hetzelfde verzoekschrift.
VII. —	De verschillende opgeroepen categorieën worden in opeenvolgende orde en niet simultaan ingesteld : de eerste categorieën genieten de voorkeur
op de volgende.
VIII. —	DE COMMISSIE VERZOEKT DE BELANGSTELLENDEN MET AANDRANG ENKEL EEN AANVRAAG IN TE DIENEN VOOR DE
BEURZEN WAARVOOR ZIJ KENNELIJK AAN DE TOEKENNINGSVOORWAARDEN VOLDOEN.
IX. —	De hierboven bedoelde bedragen worden telkenjare na 15 januari uitgekeerd, mits een studiegetuigschrift is voorgelegd, zulks ten vroegste op
15 januari.
X. —	Belangstellende kunnen een exemplaar van dit aanplakbiljet verkrijgen door toezending van een bedrag van 2,50 A in postzegels of door
overschrijving van datzelfde bedrag op postrekening nr BE76 0000 0050 4295 van de Commissie. Dit aanplakbiljet kan ook op de webstek van
de commissie gelezen worden : www.cfbeb-csbb.be
XI. — Voor ieder gewenst antwoord dient een postzegel van 0,79 A bijgevoegd te worden.
Brussel, 7 maart 2017.
De Secretaris-Ontvanger,
Elisabeth RENGLET.

DE COMMISSIE :

De Voorzitter,,
Francis FISCHER.
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