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Reglement “Fonds Herpels” 

 

1. Jaarlijks kan een bedrag van maximaal 7.000 € toegekend worden per universiteit 

van de Vlaamse Gemeenschap (KU Leuven, UGent, UHasselt, UA, VUB), van de 

Franstalige Gemeenschap (UCL, ULg, UNamur, UMons, ULB, U St Louis) en aan 

ERM-KMS.  

2. De instellingen worden uitgenodigd om in de loop van de maand september een 

gemotiveerde aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning van een project 

dat op een of andere manier overeenstemt met de doelstellingen van het Fonds 

Herpels, namelijk “de activiteiten van studiebegeleiding en ondersteuningsvormen die 

bestaan om de toegang tot het universitair onderwijs van verdienstelijke studenten uit 

minder begoede milieus te vergemakkelijken”. 

3. De aanvragen dienen de essentie van het project op maximaal één bladzijde te 

beschrijven, ondersteund door eventuele bijlagen. De aanvragen worden zowel per 

post als elektronisch aan de Universitaire Stichting gezonden. De aanvraag vermeldt 

het bedrag van de aangevraagde subsidie (binnen de beperking van art. 1). 

4. De aanvragen worden onderzocht door een werkgroep, aangesteld door de Raad van 

bestuur van de Universitaire Stichting, die in de loop van de maand december beslist 

over het al dan niet toekennen van een toelage en het bedrag bepaalt. Deze 

beslissingen worden medegedeeld aan de Koning Boudewijn Stichting en aan de 

betrokken instellingen. 

5. De werkgroep kan jaarlijks maximaal 4 niet door de centrale administratie van de 

universiteit gestuurde projecten steunen met een maximaal bedrag van 5.000 €. 

Deze projecten dienen te voldoen aan de doelstellingen, geformuleerd in punt 2 van 

dit reglement. De begunstigde organisaties dienen op het einde van het jaar van 

toekenning een verslag over de besteding van de steun en over de resultaten van het 

project voor te leggen. Een hernieuwing kan enkel toegekend worden indien de 

werkgroep dit verslag gunstig beoordeelt. 

6. De werkgroep brengt de beslissingen ter kennis van de Raad van Bestuur van de 

Universitaire Stichting in de vergadering van januari.  

7. De instellingen aan wie een toelage werd toegekend dienen ten laatste in de maand 

september van het volgende jaar een verantwoording te zenden aan de Universitaire 

Stichting van de besteding van de toelage. Deze verantwoording wordt betrokken in 

de beraadslaging over de volgende subsidie-aanvragen.   
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