CBTI-BKVT
24, rue Montoyerstraat
1000 Bruxelles/Brussel
secretariat@cbti-bkvt.org
www.translators.be

AANVRAAG LIDMAATSCHAP BKVT
De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken bedankt u voor uw interesse. Gelieve onderstaand formulier in te vullen zodat wij uw aanvraag
beter kunnen beoordelen. Het volledig ingevulde formulier kunt u terugsturen naar secretariat@cbti-bkvt.org samen met alle gevraagde
bewijsstukken en een kopie van uw identiteitskaart. De commissie Toelatingen zal uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen.

Persoonlijke gegevens
Mevrouw
De heer
Naam

Geboortedatum

Voornaam

Postcode en woonplaats

Straat en nr

Tel

Provincie/regio

Land

Email

Bedrijf

Ik wil mijn correspondentie ontvangen in het
FR
NL

BTW-nr.

Beroepssituatie
Student(e)
Zelfstandige
Loontrekkende
Ambtenaar
Gepensioneerde
Andere
Actieve taal/talen

Passieve talen

Ik ben vertaler/vertaalster

Ik ben tolk

Consecutief
Simultaan
Verbindingstolk
Sociaal
Gebarentaal

A-talen
(moedertaal, max. 2)

B-talen
(doeltalen)

Ik ben beëdigd vertaler/vertaalster
Rechtbank

Ik beoefen een ander
beroep van de
toegepaste taalkunde

Ik ben niet professioneel actief

C-talen
(passieve talen)

Ik ben beëdigd tolk
Talen

Leerkracht
Terminoloog
Andere - preciseer

Student(e)
Gepensioneerd na carrière in vertaalsector - preciseer

Soort lidmaatschap

* Zie voorwaarden hierna

Effectief lid *
Geassocieerd lid
*

Ik heb de statuten, het huishoudelijk
reglement en de deontologische code
gelezen en bevestig dat ik deze zal
respecteren.

Ik wil niet dat mijn professionele
gegevens worden opgenomen in
de vertalers- en tolkengids en
jaarboeken van de BKVT.

Plaats en datum

Handtekening

Toelatingsvoorwaarden en bewijsstukken:
EFFECTIEF LID – houder zijn van een master (of gelijkwaardig) in vertalen of tolken; of
ervaren vertaler of tolk zijn met een diploma hoger middelbaar onderwijs; of kunnen
bewijzen dat u geslaagd bent in een vergelijkbaar examen bij een internationale instelling.
Bewijsstukken: kopie* van een masterdiploma (of gelijkwaardig); of bewijs dat u geslaagd
bent in een test van een internationale instelling; of een kopie* van een diploma hoger
middelbaar onderwijs EN bewijzen dat u 100.000 woorden heeft vertaald of 50 dagen heeft
getolkt per jaar de voorbije drie jaar.
GEASSOCIEERD LID – op regelmatige basis een beroep uitoefenen in de toegepaste
taalkunde, gepensioneerd vertaler of tolk zijn of student zijn in een van de disciplines van de
toegepaste taalkunde. Bewijsstukken: elk mogelijk bewijsstuk.
*met beëdigde vertaling indien niet in het FR NL DE EN

