Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant

STUDIEBEURZEN
SCHOOL- EN ACADEMIEJAAR 2019 - 2020

■ 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 217 — 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 2019-2020, 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.
18.★ Verenigde stichtingen BUISSERET, François (van 1611),
BARRY, Jean (van 1687) en DEBBAUT, Liévin (van 1669).
Een beurs van 200 a voor de secundaire studies die toegang geven tot
het hoger onderwijs, voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie,
ten gunste van :
1o de bloedverwanten van de stichter Fr. Buisseret, de bloedverwanten van
Jean Sinnich, oom van de stichter J. Barry, en de afstammelingen van de
broeders of van de zuster van de stichter L. Debbaut ;
2o de jonge mensen die hun hoogste klas in het « Séminaire de Floreffe »
hebben gevolgd en de bloedverwanten van Jan Van Malder, stichter van
het Collegium Van Malder bij de oude universiteit te Leuven ;
3o de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
20.★ Verenigde stichtingen CASTELAIN, Paul (van 1714),
de CULEMBOURG, Elisabeth (van 1555), de BAILLENCOURT,
Frans (van 1740), L’ENGLÉ , Lodewijk (van 1758), de RORIVE,
Lodewijk (van 1674) en L’ADMIRANT, Hiëronymus (van 1673) de GAIFFIER, Johanna.
Een beurs van 125 a voor de secundaire studies die toegang geven tot
het hoger onderwijs, voor de wijsbegeerte, de theologie en de rechten,
ten gunste van :
1o de bloedverwanten van de stichters P. Castelain, L.-F. L’Englé, L. de
Rorive et H. L’Admirant et J. de Gaiffier ; de bloedverwanten van de
stichter Fr. de Baillencourt, met voorkeurrecht voor de naasten ;
2o diegenen die te Culemborg (Nederland) geboren zijn ;
3o de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
* (Begeving door een bloedverwant van de stichter F. de Baillencourt).
26.
COUSIN, Jean (van 1928).
Een beurs van 250 a voor de middelbare, normale, technische en
beroepsstudies, en bij gebrek aan aanvraag voor deze studies, voor
hogere studies, de rechten en de theologie uitgezonderd, maar slechts
voor een jaar, behalve eventueel voortgezet genot, ten gunste van :
1o de weinig bedeelde jonge mensen, afstammelingen van de vader en
moeder van de stichter ;
2o de jonge mensen, inwoners van On en Hargimont ;
de jonge mensen, inwoners van de provincie Luxemburg. In elke
3o 
kategorie, voorkeurrecht eerst voor de minder bedeelden, daarna voor
de vaderloze en/of moederloze meisjes, en eindelijk voor vaderloze en/
of moederloze jongens.
* (Begeving door drie bloedverwanten van de stichter).
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 ;
2o 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).
Drie 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 ;
4o aan studenten uit de Brusselse agglomeratie of uit de Waalse streek van
Belgie
* (Begeving door een bloedverwant van de stichter en de Commissie).
35.★Verenigde stichtingen DE BERGHES, Willem en Jaak (van 1608)
en HEUSCHLING, Filip (van 1881).
Een beurs van 100 a voor de wijsbegeerte, de theologie en de rechten,
ten gunste van de Belgen, en van de vreemdelingen die in België verblijven.
de BORGHGREEFF, Lodewijk (van 1658).
36.★
Twee beurzen van 350 a voor de drie laatste jaar van de secundaire
studies die toegang geven tot het hoger onderwijs, alsook voor de
wijsbegeerte, de theologie, het kerkelijk recht, het burgerlijk recht
en de geneeskunde, ten gunste van weinig bedeelde jonge mensen, met
voorkeurrecht voor de wezen.
47.★

Verenigde stichtingen DENIQUET, Charles (van 1579)
en HACQUIUS, Laurent (van 1740).
Een beurs van 250 a, voor de wijsbegeerte, de rechten en de theologie,
ten gunste van :
1o de bloedverwanten van de stichters Ch. Deniquet en L. Hacquius ;
2o de inwoners van Fleurus en diegenen die te Herve geboren zijn ;
3o de koorknapen van Luik en diegenen die in het oud hertogdom van
Limburg geboren zijn ;
4o de koorknapen van Fosses ;
5o de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
de WARGNIES, Willem (van 1625).
51.★
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 :
1o de bloedverwanten van de stichter ;
2o de weinig bedeelde jonge mensen die : a) te Bergen ; b) in het Henegouwen ;
3o te Leuven geboren zijn.
* (Begeving door een bloedverwant van de stichter).

54.★Verenigde stichtingen DUBOIS, Nicolaas (van 1713), GORLIER,
Willem (van 1674), PAUWELS, Nicolaas (van 1713), DE VADDER,
Jan - WAEFELAERS, Dorothea en STANDONCK, Jan.
Een beurs van 250 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 afstammelingen van Filip, Anna en Antonia Dubois, broer en
1o 
zusters van de stichter N. Dubois, de bloedverwanten van de stichter
N. Pauwels en de afstammelingen van de advokaat Prud’homme, van
Jacques-Charles Rouvroir, Gilles Gorlier, van Dieudonné de Lorain (of
Le Lorrain) en van Antonius Legrand ;
2o de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
57.★
FRANCQ, Jacques (van 1621).
Een beurs van 200 a voor de secundaire studies die toegang geven tot
het hoger onderwijs en voor de wijsbegeerte, ten gunste van :
1o de bloedverwanten van de stichter, met voorkeurrecht voor de naasten ;
2o de weinig bedeelde, de meest begaafde jonge mensen uit Rebecq ;
3o de weinig bedeelde, de meest begaafde jonge mensen uit Meslin-l’Evêque.
61.★ Verenigde stichtingen GERLAC ab ANGELIS (van 1663)
en SCAILLE, Hendrik (van 1688).
Een beurs van 175 a :
A) voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de geneeskunde,
ten gunste van de afstammelingen van de broer en zuster van de stichter
Gerlac ab Angelis en van de bloedverwanten van de stichter H. Scaille ;
B) voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie alleen, ten gunste van :
1o de jonge mensen uit de oude Nederlanden, met voorkeurrecht voor de
jonge mensen uit de gemeente en uit het oud district van Heusden, voor
die van de stad en van het oud markiezaat van ’s-Hertogenbosch, voor
diegenen van het district van Haarlem ;
2o de jonge mensen uit Dinant, de koorknapen van de kerk van Antoing en,
bij gebrek, voor diegenen van de kerk van Chimay die gedurende ten
minste twee jaar deze kerken hebben bediend, alsook van de Leuvenaars.
68.★
HENRICOT, Emile (van 1914).
Een beurs (nr2) van 450 a voor voor de studies van burgerlijk, handels- of
industrieel ingenieur, ten gunste van :
1o de afstammelingen van Emile Henricot ;
2o de afstammelingen van de drie zusters van Emile Henricot (Odile, Aline
en Mathilde) ;
3o de Kinderen en kleinkinderen van bedienden of arbeiders die ten minst
tien jaar tijdens het leven van Emile Henricot (overleden in 1909) in zijn
fabrieken te Court-Saint-Etienne hebben gewerkt ;
4o de kinderen van de oudste bediende of arbeiders die sinds ten minste vijf
achtereenvolgende jaren werken of die ten minste vijf achtereenvolgende
jaren hebben gewerkt in de fabrieken Emile Henricot ;
5o de achtereenvolgens, de inwoners van Court-Saint-Etienne, Ham-surSambre, Franière, Saint-Martin, Onoz, Balâtre, Jemeppe-sur-sambre,
Mont-Saint-Guibert, Assesse, Moustier, Céroux-Mousty, Ottignies,
Mellet, Villers-Perwin, Bossière en Beuzet ;
6o de inwoners van het arrondissement Nijvel ;
7o de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
Die beurs kan slechts worden toegekend aan studenten die hun middelbare
studies in een wereldlijke onderwijsinstelling hebben gedaan.
* (Begeving door twee bloedverwanten van de stichter).
72.★
Verenigde stichtingen HUYN d’AMSTENRAADT,
Egmondus (van 1621) en de ANGELIS, Jan-Baptist (van 1728).
Een beurs van 175 a voor alle hogere studies, ten gunste van de Belgen
en van de vreemdelingen die in België verblijven.
78. ★

Verenigde stichtingen LARDINAEL (Jan, van 1490)
en HANON (Guillaume-Joseph, van 1757).
Een beurs van 175 a, voor alle hogere studies, ten gunste van :
1o de bloedverwanten van de stichters J. Lardinael en G.-J. Hanon ;
2o de jonge mensen geboren te Kasteelbrakel en ’s Gravenbrakel, alsook
de weinig bedeelde studenten uit Tienen.
* (Begeving door een verwant van de stichter J. Lardinael, als het gaat om
de toekenning van de beurs aan een verwant).
79. ★
LAVRY (Jean, van 1979).
Een beurs van 500 a ten gunste van verdienstelijke jonge jongens die
hun middelbare studies in het Athénée Royal van ’s Gravenbrakel hebben
gedaan en die en een hogere studie willen aanvatten of voortzetten.
89.★

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.
94.
PEETERS, Emile (van 1912).
Een beurs ten gunste van :
1o de bloedverwanten aan moederszijde van de stichter, met uitzondering
van diegenen die door de testamentaire beschikkingen van de stichter
werden uitgesloten ;
o
2 de weinig bedeelde jonge mensen die te Diest geboren zijn en er
verblijven ;
3o de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
2de kategorie : één beurs van 375 A voor de natuurwetenschappen en de
geneeskunde.
100.★
RAES, Jodocus (van 1725).
Een beurs van 200 a :
A) voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger
onderwijs sedert het 3e jaar en voor de wijsbegeerte, ten gunste van
de afstammelingen van Pieter Raes en van Isabella Raes, echtgenote
Thomas Cruysens, neef en nicht van de stichter ;
B) voor de retorika en de wijsbegeerte, ten gunste van :
1o de andere bloedverwanten van de stichter ;
2o de weinig bedeelde studenten die te Brussel geboren zijn en er wonen,
bij voorkeur de inwoners van de parochie O.-L.-V. ter Kapelle.

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 ;
2o Albertine Dupont, weduwe Schenken, zuster van de moeder van de
stichtster.
e
2 reeks : een beurs van 375 a voor de beroepsstudies vanaf 15 jaar, in
een onderwijsinstelling.
3e reeks : een beurs van 500 a voor de hogere studies. Deze beurs zal
kunnen toegekend worden aan een aanvrager die in Duitsland of Engeland
wil verblijven om de taal te leren, gedurende twee jaar.
Ten gunste van :
1o leerlingen uit de gemeentescholen van Sint-Jans- Molenbeek.
2o de Belgen en de vreemdelingen die in België verblijven.
4e reeks : een beurs van 500 a voor beroepsstudies.
105. ★ Verenigde stichtingen SEUTIN (Lodewijk, van 1862)
en de BIEVENE (Jan, van 1596).
Een beurs van 150 a, voor de wijsbegeerte, de rechten en de geneeskunde,
ten gunste van :
1o de bloedverwanten van de stichters L. Seutin en J. de Bievene ;
2o de jonge mensen uit Nijvel ;
3o de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
109.
THIRION-BERNARD, Marie-J.-A. (van 1961).
Een beurs van 200 a, voor alle studies – na het lager onderwijs – , ten
gunste van :
1o de afstammelingen van Franc¸ois-Hyacinthe Bernard, vader van de
stichtster ;
2o de afstammelingen van Julien Thirion, echtgenoot van de stichtster.
115.
VAN CROMBRUGGHE, Anna (van 1969).
Een beurs van 400 a voor de middelbare, normale, technische en
beroepsstudies, ten gunste van : verdienstelijke jonge jongens van
belgische nationaliteit, geboren of wonende te Brussel-Stad en in tweede
plaats geboren of wonende in de brusselse agglomeratie voor wie het
schoolgaan op financieel vlak moeilijk kan worden door ongelukkige
omstandigheden buiten hun wil – overlijden van één van de ouders, scheiding
of echtscheiding van de ouders, het verlaten van de kinderen door de ouder
die in hun onderhoud voorzag, werkloosheid van één van de ouders. –
118. ★
VAN DEN BERGHE, Jan (van 1686).
Een beurs van 200 a, voor de secundaire studies die toegang geven tot
het hoger onderwijs en voor de hogere studies, ten gunste van :
1o de jonge mensen geboren te Diest ;
2o de jonge mensen die in het gerechtelijk arrondissement Leuven verblijven.
119. ★
VANDENPEEREBOOM, Alfons (van 1869).
Een beurs van 100 a, om de lessen te volgen in een hogere onderwijsinstelling
voor landbouwkunde, ten gunste van de Belgen, en van de vreemdelingen
die in België verblijven.
122.★

VANDER BORGHT, Willem (van 1498).
(1e reeks).
Vier 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
3o 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).
Twee beurzen 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.
(3e 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 van de Sint-Michiels
kathedraal (oude Sinte-Goedele parochie) te Brussel ; voor de jongeren
wonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in de Stad Aalst.
124. ★

Verenigde stichtingen VANDERSTRAETEN,
Katharina (van 1680) en DIRICQ, Prudent (van 1854).
Een beurs van 125 a, voor de secundaire studies die toegang geven tot
het hoger onderwijs, ten gunste van de Belgen, en van de vreemdelingen,
weinig bedeelde, geboren of wonende in de stad Brussel of wonende te
Diest.

126. ★
VAN GOMPEL, Godfried (van 1457).
Een beurs van 225 a, voor de twee laatste jaar van de secundaire
studies die toegang geven tot het hoger onderwijs, alsook voor de
wijsbegeerte, ten gunste van :
1o de weinig bedeelde bloedverwanten van de stichter ;
2o de weinig bedeelde inwoners van Dessel ;
3o de weinig bedeelde inwoners van de dorpen die aan Dessel grenzen ;
4o de weinig bedeelde inwoners van de dorpen die weinig afgelegen zijn
van Dessel ;
5o alle weinig bedeelde studenten, Belgen, of vreemdelingen die in België
verblijven.
130.★

VAN T’SESTICH, Jan (van 1634).

Een beurs van 200 a :
A) voor alle studies opgenoemd in artikel 32 van het koninklijk besluit
van 7 maart 1865 (de wijsbegeerte, de wetenschappen, de rechten,
de geneeskunde, ingenieur, militaire studies), ten gunste van de
bloedverwanten van de stichter ;
B) voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger onderwijs,
voor de wijsbegeerte, de kandidatuur in de wetenschappen, de
theologie, de rechten en de geneeskunde, ten gunste van de Belgen,
en van de vreemdelingen die in België verblijven, maar slechts voor
één jaar, behalve voortzetting, indien er zich geen bloedverwanten van
de stichter voordoen.

132. ★
VEULEMANS, Guilhelmus (van 1829).
Twee beurzen van 300 a, voor de secundaire studies die toegang geven
tot het hoger onderwijs en voor de hogere studies, ten gunste van :
1o de wettelijke afstammelingen van Johannes, Katharina en Carolina
Veulemans, broer en zusters van de stichter ;
2o de weinig bedeelde jonge mensen uit Zoutleeuw ;
3o de jongelieden van Vlaams Brabant.
136. Stichting Yves-Edmond DE RIDDER-van LIMBORCH (van 1998).
Twee beurzen van 200 a ten gunste van jonge leden van de adel, zijnde
zonen of dochters van de ouders die van Belgische nationaliteit zijn en een
adelijke titel voeren, voor de studie aan een academie voor Schone Kunsten
of aan een Conservatorium of voor hogere studie in de audiovisuele sector.
138.
Stichting Jeanne M. BAR.
Twee beurzen van 900 a ten gunste van verdienstelijke maar onbemiddelde
kinderen van Belgische nationaliteit in staat te stellen te studeren of een vak
aan te leren.

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).
Jean COUSIN : een begever bloedverwant. Bij voorkeur voor de naaste
in volgorde van geboorte.
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 2019 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 2019 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 1 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 1 A bijgevoegd te worden.
(*):Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld: Deze gegevens, bij gebreke waarvan de aanvraag niet in aanmerking kan worden genomen, zijn nodig om
			
de Commissie, bestaande uit zeven leden en bijgestaan door haar secretaris-ontvanger, in staat te stellen om in het geval van een veelheid van aanvragen te bepalen aan welke student(en) de beurs(zen) zal
(zullen) worden toegekend, afhankelijk van de respectieve behoeften. Deze gegevens kunnen door de aanvrager(ster) worden aangevuld en/of gecorrigeerd en door hem (haar) worden geraadpleegd in de
zetel van de Commissie na afspraak. Alleen de leden en de secretaris-ontvanger van de Commissie zijn gemachtigd er nota van te nemen.

Brussel, 7 maart 2019.
De Secretaris-Ontvanger,
Elisabeth RENGLET.

DE COMMISSIE :

De Voorzitter,,
Francis FISCHER.
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