Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant

STUDIEBEURZEN
SCHOOL- EN ACADEMIEJAAR 2021 - 2022

■ 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 hieronder vermelde lijst vermeldt het rangnummer, de benaming en de datum van alle stichtingen waarvan thans een of meer berurzen 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 met een sterretje (*) na het
rangnummer, dienen de termen “wijsbegeerte” en “retorica” te worden begrepen zoals hieronder vermeld

Nr 219 — 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 2021-2022, te begeven zijn :
Nr 1.* Stichting AERTS, Johannes-Antonius (van 1750).
Een beurs van 100 € voor de retorika, de wijsbegeerte, de theologie,
de rechten of de geneeskunde, ten gunste van :
1o De bloedverwanten van de stichter;
2o De jonge mensen uit Evere;
3o De jonge mensen uit Sint-Niklaas-parochie, te Brussel.
Nr 6.* Verenigde stichtingen BERTHYNS, Hedwig (van 1613), en
BERTHYNS, Vincent (van 1620)
Een beurs van 200 €, voor de drie laatste jaren van de secundaire
studies die toegang verlenen tot het hoger onderwijs, voor de
wijsbegeerte, de rechten en de theologie, ten gunste van:
de bloedverwanten van de stichters Hedwig en Vincent Berthyns;
1o de bloedverwanten van Guillaume Lantsheere, tweede echtgenoot
van Hedwig Berthyns;
2o de afstammelingen van Jan Scelckens, echtgenoot van Helena Gecx;
3°de afstammelingen van Conrard Sylvius;
4°de Leuvenaars.
Nr 9.* Stichting BOBEA-LEFEVER (van 1969).
Een beurs van 550 €, voor alle universitaire studies, ten gunste
van:
Een Belgische student of studente gekozen onder de meest
verdienstelijke kandidaten.
Nr 10.* Verenigde stichtingen BOONEN, Renerus (van 1632)
FOULLON, Maria-Theresa (van 1846), CROUSSE-STEVENS,
Julia (van 1875) en DELSAUVENIER (van 1820).
Een beurs van 150 €, voor de secundaire studies die toegang
verlenen tot het hoger onderwijs, ten gunste van :
1° de bloedverwanten van de stichters R. Boonen en J. CrousseStevens;
2 °de jonge mensen geboren te Tessenderlo, Lummen, Viversel,
Schulen, Koersel, Diest en Leuven ;
3° de bloedverwanten van de stichtster M.-Th. Foullon ;
4° de jonge mensen geboren te Nijvel ;
5° de Belgen, en de Vreemdelingen die in België verblijven.
Nr 14.* Verenigde stichtingen BREUGEL, Piet (van 1577),
ANTOGNOSSY, Gerardus (van 1693), BOGAERTS,
Adam-Willem (van 1481), NAREZ, Ursmer (van 1774), PEETERS,
Johanna-Theresa en Lucia-Barbara (van 1760), SONIUS, Hendrik,
CURE, Hendrik (van 1774) en VAN SCHUTTEPUT, Jan (van
1585).
Een beurs van 180 € voor de volledige studies in de geneeskunde,
ten gunste van:
1° de bloedverwanten van de stichters P. Breughel, A.-W Bogaerts, H.
Sonius, H. Curé en J.Van Schutteput, en van de Leuvenaars;
2° de bloedverwanten van Anna Van Bemmel, echtgenote van de
stichter J. Van Schutteput, en diegenen die geboren zijn in de vroegere
meierij van’s-Hertogenbosch;
3° de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
Nr 16.* Stichting BROECKMAN-LARCHIER (van 1768).
Een beurs van 350 € voor de middelbare en beroepsstudies, ten
gunste van :
1° de wezen verwant met de stichters ;
2° de wezen die te Leuven geboren zijn.
Nr 24.* Verenigde stichtingen COBBELGIERS, Jan (van 1666),
BOESLINTER, Godfried (van 1449), BRANT, Michiel (van 1527),
DILLEN, Jan (van 1557), de DORDRACO, Mattheus (van 1536),
De GORGES, Leo (van 1569), DE LAURY, Laurentius (van 1681),
DE LYRE, Jan (van 1541), HUBERTI, Jan (van 1559), QUENEN
(van 1550), SCHOENLANT, Tilman (van 1540), SWERTGOIR,
Pieter (van 1550), FAES en PIERMONT (van 1673) en VAN
DEN EYNDE, Pieter (van 1615).
Een beurs van 180 € voor de secundaire studies die toegang geven
tot het hoger onderwijs en voor de universitaire studies, ten gunste
van :
1° de bloedverwanten van de stichters G. Boeslinter, M. Brant, J.
Dillen, M. de Dordraco, L. De Gorges, L. De Laury, J. De Lyre, J.
Huberti, Quenen, T. Schoenlant, P.Swertgoir, J. Cobbelgiers, Faes,
J. Piermont en J. Van den Eynde ;
2° van de koorknapen en petristen van de Sint-Pieterskerk te Leuven,
diegenen die te Breyssem, Molenbeek-Wersbeek, Bekkevoort,
Rillaar, Tielt, Houwaart, Loemel-Welde, Geel, Axel, Albras,
Dordrecht, Meeuwen, Kerstel, Lierop, Havré, Bergen en Brussel
geboren zijn, met voorkeurrecht voor diegenen van de parochie van
O.-L.-V. ter Kapelle
3° de Leuvenaars ;
4° de jonge mensen uit Luik, Boendael bij Elsene, Meerle, Helmond,
Donsens, Asten en Someren (Nederland) ;
5° de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
Nr 26. * Stichting COUSIN, Jean (van 1928).
Een beurs (nr. 1) van 250 € voor de middelbare, normale,
technische en beroepsstudies, en bij gebrek aan aanvraag voor
deze studies, voor hogere studies, de rechten et de theologie
uitgezonderd, maar slechts voor een jaar, behalve eventueel
voortgezet genot, ten gunste van :
de weinig bedeelde jonge mensen, afstammelingen van de vader en
moeder van de stichter ;
de jonge mensen, inwoners van On en Hargimont ;
de jonge mensen, inwoners van de provincie Luxemburg. In elke
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)
Een beurs (nr. 2) van 250 € voor de middelbare, normale,
technische en beroepsstudies, ten gunste van :
1. de weinig bedeelde jonge mensen, afstammelingen van de vader
en moeder van de stichter ;
2. de jonge mensen inwoners van On en Hargimont ;
3. de jonge mensen, inwoners van de provincie Luxemburg. In elke
kategorie, voorkeurrecht eerst voor de minder bedeelden, daarna
voor de vaderloze en/of moederloze meisjes, en eindelijk voor de
vaderloze en/of moederloze jongens.
*(Begeving door drie bloedverwanten van de stichter).
Nr 28.* Verenigde stichtingen DANCO, Emile (van 1896) , “LE
DUBBELTJE BELGE”en VANDEN SANDE, Jean-Georges (van
1890).
Een beurs van 500 € voor de studie die rechtstreeks voorbereid tot
het toelatingsexamen van de Koninklijke Militaire School en voor
de studie aan die school, ten gunste van :
de minst gegoede nakomelingen van militaire die deel hebben
genomen aan de oorlogen van 1914-1918 en 1940-1945;
de nakomelingen van gepensioneerde dan wel nog actieve officieren
van alle rang;
de Belgen in het algemeen.
Nr 29.* Stichting de BARQUIN, Albert (van 1995).
Een beurs van 1.000 € voor alle universitaire studierichtingen, en in
deze orde : ten gunste van ;
1. de verwanten van Albert de Barquin;
2. Belgen en in België verblijvende buitenlanders.
De sollicitanten dienen bovendien hun humaniora te hebben afgelegd
in een katholieke instelling en bijzonder begaafd te zijn in de
wiskunde.
Nr 33.* Stichting DE BAY, Lucien (van 1937).
Vijf beurzen van 2.500 € ten gunste van :
de jonge mensen die de studies van burgerlijk ingenieur of van doctor
in de natuurkundig-scheikundige wetenschappen beginnen of
voorzetten en die hun vorige studies slechts in wereldlijke
onderwijsinrichtingen hebben gedaan. Met gelijke verdiensten van de
kandidaten zullen de beurzen in de volgende volgorde worden
toegekend :
1. aan de bloedverwanten van de stichter Lucien De Bay en aan
bloedverwanten van de stichters van de andere beurzen De Bay
beheerd door de Commissie voor studiebeurzenstichtingen van
Brabant ;
2. aan studenten uit Auvelais of Jemeppe-sur-Sambre ;
3. aan studenten uit Chièvres, Meslin-l’Evêque, uit het kanton Aat,
uit het Henegouwen ;
4. aan studenten uit de Brusselse agglomeratie of uit de Waalse
streek van België.
*(Begeving door een bloedverwant van de stichter en de Commissie).

Nr39.* Stichting DE DONCKER-GIROUL, Lydia (van 1929).
Een beurs van 250 € voor de hogere studies, ten gunste van :
1. de vrouwelijke afstammelingen van de broers en zusters van
Lydia De Doncker, weduwe A. Giroul ;
2. de mannelijke afstammelingen van de broers en zusters van
Lydia De Doncker, weduwe A. Giroul ;
3. de jonge mensen die hun middelbare studies in het Koninklijk
lyceum van Tienen hebben gedaan;
4. de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
e

Nr40.* Stichting DEFALQUE, Bernard en DEFALQUEGINION, Jules (van 1920).
Een beurs van 250 € voor normale lagere studies,
huishoudelijke of beroepstudies, ten gunste van :
1° de kinderen van Loupoigne die hun lagere studies volledig en
uitsluitend in de gemeentescholen van deze lokaliteit hebben
gevolgd;
2° de jonge mensen die hun volledige lagere studie slechts in
wereldlijke onderwijsinrichtingen van Waals Brabant hebben
gevolgd.
Nr 48.* Stichting DESEAUX, Jean (van 1667).
Een beurs van 250 € voor de secundaire studies die toegang
geven tot het hoger onderwijs, voor de kerkelijke wijsbegeerte
en de theologie, ten gunste van :
de naaste bloedverwanten van de stichter;
diegenen die te Seneffe en te Petit-Rœulz-lez-Braine-le-Comte
geboren zijn;
diegenen die in Henegouwen geboren zijn;
diegenen die in Waals Brabant geboren zijn.
Nr 53.* Verenigde stichtingen DRIEUX, Remigius (van 1617),
DRIEUX, Michel (van 1559), DRIEUX, Boudewijn en DE
VINCK, Aegedius.
Een beurs van 150 € voor de secundaire studies die toegang
geven tot het hoger onderwijs, voor de geestelijke studies, de
wijsbegeerte en letteren, de rechten en de kandidatuur in de
wetenschappen, ten gunste van:
1. de bloedverwanten van de stichters, met voorkeurrecht voor
de naasten;
2. de jonge mensen geboren in de parochie Volckerinckhove;
3. de jonge mensen geboren te Bollezeele; dan diegenen geboren
te Merckegem; dan diegenen geboren te Broxeele; dan
diegenen geboren te Lederzeele (arrondissement Duinkerke);
4. de jonge mensen geboren in het grondgebied Cassel (NoordFrankrijk);
5. de jonge mensen uit Leuven;
6. de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
Nr 60.* Stichting GERADIN, Paul (van 1980)
Een beurs van 275 € voor de middelbare studies, de beroeps-en
technische studies inbegrepen, ten gunste van:
De jonge mensen geboren in het kanton Geldenaken of die er
sedert ten minste vijf jaar wonen, of, indien er geen zijn, ten
gunste van jonge mensen geboren in het arrondissement Nijvel of
die er sedert meer dan vijf jaar wonen; in beide gevallen moeten
de begunstigden bijzonder verdienstelijk zijn zowel voor wat hun
familiale bestaansmiddelen als voor wat hun schoolresultaten
betreft.
Nr 77.* Verenigde stichtingen KEMPENIUS, Jan (van 1684),
HERMANS, Jan (van 1631), en Devos, Adriaan (van 1676).
Een beurs van 250 € 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:
1. de bloedverwanten van de stichters J. Kempenius en J.
Hermans;
2. de jonge mensen uit ’s-Hertogenbosch, Bommel, Driel en de
provincie van Utrecht, met voorkeurrecht voor diegenen uit
Amersfoort (Nederland);
3. de jonge mensen van het bisdom van ’s-Hertogenbosch;
4. de jongelui die hun woon-of verblijfplaats in Nederland
hebben.
Nr 89.* Stichting MILIUS, Jan (van 1596). (3e reeks).
Een beurs van 500 € ten gunste van:
1°de bloedverwanten van de stichter (Madrid, 1596);
2°de Leuvenaars ;
3°de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven;
a) Een voor de theologie ;
Nr 106. * Stichting S’HEEREN, Lodewijk (van 1944)
Een beurs van 100 € voor de studies, in de Franse taal, van
geneeskunde of burgerlijk ingenieur, ten gunste van:
de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
Nr 111.* Stichting TRAMASURE, Michiel (van 1707).
Een beurs van 180 €: voor de kerkelijke wijsbegeerte en de
theologie, ten gunste van:
de afstammelingen van de echtgenoten Sébastien de TramasureCatherine Flament die de naam Tramasure dragen, met
voorkeurrecht voor de naasten;
voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de
geneeskunde, ten gunste van:
de afstammelingen van de echtgenoten Jean Rusette-Jeanne
Cousin die de naam Rusette dragen, met voorkeurrecht voor de
naasten;
voor de theologie alleen, achtereenvolgens, ten gunste van:
de andere bloedverwanten van de stichter, de jongens uit Lessen,
Deux-Acren, Anderlecht, Mark, het oud grondgebied van Lessen,
uit Binche, en, tenslotte, de Belgen, en de vreemdelingen die in
België verblijven.
*(Begeving door twee bloedverwanten van de stichter en twee
leden van de Commissie).
Nr 112.* Stichting T’SJONGEN, Joachim en Catharina (van
1623).
Een beurs van 100 € voor de wijsbegeerte, de theologie, de
rechten en de geneeskunde, ten gunste van:
de bloedverwanten van de stichter J.T’Sjongen en die van de
stichtster C.T’Sjongen en van zijn echtgenoot Pieter Conen;
de jonge mensen uit Mol, Balen en Dessel;
de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
Nr. 113. *Stichting VAN ASSCHE, Robert (van 1969).
Acht beurzen van 400 € voor de middelbare, normale,
technische en beroepsstudies, ten gunste van:
Verdienstelijke jonge meisjes 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 -.
Nr 115.* Stichting VAN CROMBRUGGHE, Anna (van 1969).
Vijf beurzen van 400 € 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. –
Nr 117.* Stichting VAN DALE, Petrus (van 1581).
Een beurs van 250 € voor de rechten, de kerkelijke
wijsbegeerte en de theologie, ten gunste van:
de weinig bedeelde bloedverwanten van de stichter, met
voorkeurrecht voor de minst bedeelden;
de weinig bedeelde koorknapen van de kerken O.-L.-V. te
Antwerpen en Sint-Martinus te Aalst;
de weinig bedeelde jonge mensen uit Antwerpen.
de Belgen en de vreemdelingen die in België verblijven.

Nr 122.* Stichting VANDER BORGHT, Willem (van 1498).
(1e reeks)
Zes beurzen van 900 € voor de secundaire studies die toegang
geven tot het hoger onderwijs, ten gunste van:
de afstammelingen van de broers of zusters van de stichters;
de weinig bedeelde jonge mensen van de parochie van de SintMichiels kathedraal (oude Sinte-Goedele parochie) te Brussel ;
de weinig bedeelde kinderen van de parochie Gijzegem, maar
slechts voor één jaar, behalve voortzetting, indien er zich geen
kandidaten onder 1e voordoen.
(2e reeks)
Drie beurzen van 900 € voor de secundaire studies die toegang
geven tot het hoger onderwijs, ten gunste van:
de weinig bedeelde jonge mensen van de parochie Gijzegem ;
de afstammelingen van de boers of zusters van de stichter ;
de weinig bedeelde kinderen van de parochie van Sint-Michiels
kathedraal (oude Sinte-Goedele parochie) te Brussel, maar
slechts voor één jaar, behalve voortzetting indien er zich geen
kandidaten onder 1e voordoen.
(3e reeks)
Drie beurzen van 900 € voor de secundaire studies die toegang
geven tot het hoger onderwijs, ten gunste van :
1° de weinig bedeelde jonge mensen van de parochie van de SintMichiels kathedraal (oude Sinte-Goedele parochie) te Brussel; de
jongeren wonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in de
Stad Aalst.
Nr 130.* Stichting VAN T’SESTICH, Jan (van 1634)
Twee beurzen van 200 € 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;
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
bloederwanten van de stichter voordoen.
Nr 133.* Stichting VIGLIUS d’AYTA (van 1569).
Een beurs van 350 € voor de secundaire studies die toegang
geven tot het hoger onderwijs, voor de wijsbegeerte, de
theologie en het kerkelijk recht, ten gunste van:
1. de Friesen met voorkeurrecht voor de Friese bloedverwanten
van de stichter, alsook de koorknapen van de Sint-Baafskerk
te Gent;
2. de jonge mensen uit Leuven.
*(Begeving door een bloedverwant van de stichter en de
Commissie).
Nr 135. * Verenigde stichtingen ZOENIUS, Laurens (van
1650), HUBENS, Paulus (van 1655) en TESTELMANS, Jan en
Paulus (van 1711 en 1717).
Een beurs van 120 € voor de retorika, de wijsbegeerte, de
theologie, de rechten en de geneeskunde, ten gunste van:
de bloedverwanten van de stichters;
de weinig bedeelde jonge mensen uit Bree (Limburg).
*(Begeving door drie bloedverwanten van de stichter Zoenius).
Nr 136. Stichting Yves-Edmond DE RIDDER-van
LIMBORCH (van 1998)
Twee beurzen van 200 € ten gunste van:
de jongelui van wie één van de ouders van Belgische nationaliteit
is en houder van een adellijke titel, voor de studie aan een
academie voor Schone kunsten of aan een Conservatorium of voor
hogere studie in de audiovisuele sector.
Nr 137. Stichting Aril LOMBARD
Twee beurzen van 1.000 € 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:
een middelbare studie met vrucht hebben afgemaakt in het
officieel Franstalig onderwijs (Franstalige Gemeenschap,
provincie, gemeente);
niet 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.).
Nr. Stichting Jeanne M. BAR
Een beurs van 900 € ten gunste van:
verdienstelijke maar onbemiddelde kinderen van Belgische
nationaliteit in staat te stellen te studeren of een vak aan te
leren.
BEURZEN VAN DE IERSE STICHTINGEN
Nr 67.* Stichting HENNESSY, Michiel (van 1730).
Een beurs van 250 € 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:
de naaste bloedverwanten van de stichter;
alle Ierse jonge mensen ;
Nr 92.* Verenigde stichtingen NOTTINGHAM, Rogerus (van
1692) en SULLIVAN, Florentius (van 1739).
Een beurs van 1.150 € ten gunste van :
de jonge mensen van de familie Sullivan in het graafschap Kerry
of van de familie MacCarthy in hetzelfde graafschap, voor de
theologie, en de jonge mensen uit Dublin met voorkeurrecht
voor de edele en eerbare families, voor de kerkelijke
wijsbegeerte en de theologie;
de jonge mensen uit Kerry, Cashel of Ulster voor de theologie;
alle Ieren voor de voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie;
de jonge mensen uit de parochie Sint-Niklaas te Gent, met
voorkeurrecht voor de koorknapen van deze kerk, voor de
kerkelijke wijsbegeerte en de theologie;
de Belgen en de in België verblijvende buitenlanders, voor de
kerkelijke wijsbegeerte en de theologie.
Nr 63.* STICHTING GODECHARLE, Napoleon (van 1871)
Drie beurzen van 5.000 € (2.500 € gedurende twee
opeenvolgende jaar), voor studiereizen in het buitenland, ten
gunste van:
kunstenaars Beeldhouwers, Schilders en Architecten die van
Belgische nationaliteit zijn of staatsburger zijn van een van de
landen van de Europese Unie en op datum van het afsluiten van de
kandidaturen sedert tenminste vijf jaar in België verblijven die op
één januari van de wedstrijdjaar minder dan vijfendertig jaar oud
zijn en die door de werken die ze aan het oordeel van de jury van
de Wedstrijd Godecharle zullen voorgesteld hebben, zullen
bewijzen dat ze “bedeeld zijn met een merkwaardige begaafdheid”
en die “terecht een ruim succes mogen verwachten”.
Aan de belanghebbenden worden een exemplaar van het
reglement en een aanvraagformulier tot deelneming aan de
wedstrijd toegezonden op aanvraag gericht tot het secretariaat van
de Commissie.

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 StAnnacollege 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 Johanna- Maria 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 bloedverwantbegever 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 bloedverwantbegever 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 juni 2021 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 ? INLICHTINGEN EN AANBEVELINGEN.
I. — De aanvragen om een of meer van de beschikbare studiebeurzen, vermeld op de te downloaden lijst, te bekomen,
moeten VOOR 5 juni 2021
(verlate datum omwille van de corona-pandemie) toekomen op het secretariaat van de Commissie voor
Studiebeurzenstichtingen van Brabant, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, bus
11, 1000 Brussel, per brief of per e-mail op het adres cbeb@misc.irisnet.be. Op aanvraag zal u een
ontvangstmelding worden toegezonden. Tél: 02-512 06 26 (enkel te gebruiken voor inlichtingen
betreffende studiebeurzen die vermeld staan op de lijst).
Voor de oudste stichtingen aangeduid met een *:
Waar in de bekendmaking van beschikbare beurzen de termen "jongeren" en "jonge mensen" gebruikt worden, slaan
deze op personen, ongeacht hun geslacht.
Onder de term "wijsbegeerte", dient te worden verstaan de hogere studies in andere disciplines dan degene die
rechtstreeks verband houden met theologie, rechten, geneeskunde en retorica;
Onder de term "retorica" , dient te worden verstaan de studierichtingen die betrekking hebben op linguïstiek, de
filologie, de letterkunde en de verbale expressie (welsprekendheid, toneel, enz…).
De genummerde soorten begunstigden van studiebeurzen:
De verschillende soorten potentiële begunstigden die onder bepaalde beschikbare beurzen worden vermeld, worden
opeenvolgend in aanmerking genomen. Dit wil zeggen dat indien de beurs of beurzen worden toegewezen aan
kandidaten van een hogere categorie, kandidaten voor de volgende categorieën niet meer in aanmerking komen.
DE COMMISSIE VERZOEKT DE KANDIDATEN MET AANDRANG GEEN AANVRAAG IN TE DIENEN VOOR
BEURZEN WAARVOOR ZIJ KENNELIJK NIET AAN DE TOEKENNINGSVOORWAARDEN VOLDOEN
II. — INDIENEN VAN EEN AANVRAAG
DE AANVRAAG MOET INGEDIEND WORDEN AAN DE HAND VAN HET TE DOWNLOADEN FORMULIER :
www.cfbeb-cvsbb.be
- Eén formulier per kandidaat (ook voor broer en zuster).
Indien een kandidaat meerdere beurzen aanvraagt, moeten de bewijsstukken slechts in één exemplaar toegevoegd worden
Het formulier wordt ondertekend door de student zelf indien hij meerderjarig is, zo niet door zijn vader, zijn moeder of
zijn voogd, met aanduiding van de naam van de ondertekenaar.

III.— ELKE AANVRAAG DIENT VOLGENDE GEGEVENS TE VERMELDEN :

1º) De naam van de stichting(en) waarvan een beurs wordt aangevraagd.
2º) De naam, voornaam en volledig adres van de kandidaat, alsook zijn geboorteplaats en -datum.
3º) Het beroep van vader en moeder of van de voogd.
4º) De ingeroepen hoedanigheid: enkel in te vullen indien de kandidaat een beurs aanvraagt in een door de stichter
vereiste hoedanigheid.
5º) De aard van de studie die de kandidaat 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) In voorkomend geval, de benaming en het bedrag van de beurzen, uitkeringen en toelagen die de
kandidaat reeds geniet. Ingeval de aanvrager er geen geniet, zal hij UITDRUKKELIJK vermelden: “ik verklaar
geen enkele beurs, uitkering of toelage te genieten”

IV. — BIJ EEN AANVRAAG DIENEN VOLGENDE DOCUMENTEN TE WORDEN

GEVOEGD : 1º) Een kopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart
2º) een attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeente.
3º) Een door de actuele onderwijsinstelling afgeleverd getuigschrift met vermelding van de gevolgde studie, het
jaar en de laatst behaalde resultaten (globaal percentage).
4º) Een fotokopie van het jongste aanslagbiljet van personenbelasting dat de ouders van de aanvrager of
eventueel de aanvrager zelf van de Administratie der directe belastingen hebben ontvangen. (*)
5º) In voorkomend geval de bewijsstukken die de ingeroepen hoedanigheid van de kandidaat aantonen, die recht
geven op de aangevraagde beurs of op een voorrang Wanneer de aanvraag wordt ingediend in hoedanigheid van
familielid van de stichter, dient de aanvraag vergezeld te worden van een STAMBOOM in dubbel exemplaar en van
BEWIJSSTUKKEN (uittreksels uit akten van burgerlijke stand of uit oude parochieregisters) waaruit de verwantschap
van de aanvrager met de stichter van de aangevraagde beurs VOLLEDIG blijkt. Deze bewijsstukken moeten leesbaar
zijn en eensluidend verklaard door de gemeente of door de instantie die de kopie aflevert. De kandidaat dient zelf de
vereiste bewijsstukken te bezorgen, zonder te verwijzen naar eerder door de Commissie genomen beslissingen noch
naar eerder door andere aanvragers aan de Commissie bezorgde documenten

V.--- AANVRAGEN DIE NIET VAN DE VEREISTE BIJLAGEN ZIJN VOORZIEN WORDEN NIET IN

AANMERKING GENOMEN. ONVOLLEDIGE AANVREAGEN ZIJN NIET ONTVANKELIJK
Indien uw dossier volledig is, zult u hiervan bevestiging ontvangen; indien dit niet het geval is zult u een aanvraag voor
bijkomende inlichtingen ontvangen, met aanduiding van de termijn binnen dewelke u moet antwoorden, op straffe
van verval.
We vestigen uw aandacht op het feit dat valse verklaringen of vervalste bewijsstukken aanleiding kunnen geven tot
strafrechtelijke vervolging.

VI.TOEKENNING VAN DE STUDIEBEURZEN

Zodra de Commissie een beslissing neemt over de aanvraag, wordt deze meegedeeld aan de kandidaat.
Het bedrag vermeld op de lijst van beschikbare beurzen is een jaarlijks bedrag dat elk jaar van de voorgenomen studie
betaald wordt, nadat het vorig jaar succesvol werd beëindigd, zonder dat een nieuwe aanvraag nodig zou zijn.
De effectieve betaling van de studiebeurs op de bankrekening vermeld op het formulier gebeurt na 15 januari van
het school- of academiejaar, op voorlegging van een studiegetuigschrift daterend van ten vroegste 15 januari.
(*):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 2021

De Secretaris-Ontvanger,
Elisabeth RENGLET.

DE COMMISSIE :

GELIEVE AAN TE PLAKKEN

De Voorzitter,
Jean-Pierre ROOMAN.

