
Enkel via dit formulier kan u zich uiterlijk tot 16 februari 
2018 inschrijven voor het examen van multimedia- 
specialist.
Diplomavereiste : bachelor diploma.

Gelieve dit formulier samen met de nodige documenten 
te mailen naar examen@dekamer.be met vermelding 
van de code SMMS in het subject.

Laattijdige inschrijvingen worden niet aanvaard.

IDENTITEIT

DIPLOMA

CONTACTGEGEVENS

Voornaam

Straat nr. bus

Titel

Buitenlands diploma

Instelling

Telefoon/gsm 
1 nummer waarop we u best kunnen bereiken

Postcode

Land
@ 

1 e-mailadres vermelden

Stad of gemeente

Naam

Aanspreking

M

Ja

V

Nee

GeboortedatumNationaliteit Rijksregisternummer

Kamer van volksvertegenwoordigers
Dienst Personeel en Sociale Zaken

Paleis der Natie
1008  Brussel

mailto:examen@dekamer.be


Door u in te schrijven voor het examen, bevestigt u de volgende verklaring.

Ik  verklaar op mijn erewoord dat de hiervoor vermelde gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn en dat ik van onberispelijk 
gedrag ben en de burgerlijke en politieke rechten geniet.

Ik aanvaard dat mijn sollicitatie als nietig zal worden beschouwd als zou blijken dat ik niet aan de benoemingsvereisten 
voldoe en dit ongeacht de resultaten behaald voor het examen.

Ik ben bereid mij desgevallend aan een medisch onderzoek te onderwerpen.

AANVULLENDE INFO

CV

Hebt u een fysieke beperking waarmee we rekening moeten houden bij de organisatie van het examen?

Ja Nee

!  Opgelet:
Gelieve uw curriculum vitae toe te voegen in bijlage bij de 
mail waarmee u het inschrijvingsformulier verzendt  

q Bewaar dit formulier.

w Mail het formulier samen met de nodige documenten naar examen@dekamer.be met vermelding van de code 
SMMS in het subject.

Omwille van veiligheidsmaatregelen kan de Kamer alleen bijlagen in de meest recente Office formaten ( docx, xlsx,...) 
of in PDF formaat ontvangen. De oude Office formaten (doc, xls, … ) zijn niet meer leesbaar.
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