
Dossiernummer

Uitgiftedatum februari 2022

Datum + Handtekening aanvrager

Aanvraag tussenkomst loopbaanrekening werknemers   
tewerkgesteld in een Oost-Vlaams metaalbedrijf pc 111 en 209

De exacte voorwaarden om jouw loopbaanrekening te starten, vind je op  
https://mtechplus.be/subsidy/de-loopbaanrekening/de-loopbaanrekening-ovl/

In te vullen door werkgever of door werknemer  
(indien werknemer: ook bewijs kopie loonfiche of C4) 

Datum: 

Naam bedrijf

Straat + nr.

Postcode + Gemeente

E-mail

R.S.Z nummer

De werknemer heeft het statuut van:  
 Arbeider (pc 111)  Bediende (pc 209) 

Interimperiode komt niet in aanmerking. 
Datum indiensttreding: 
Indien uit dienst 
Datum uitdiensttreding: 

In te vullen door de aanvrager

Fiscaal identificatienummer (FIN)

Naam en Voornaam

Nationaliteit Geboorteplaats

Geslacht     Man   Vrouw   X

Straat + nr.

Postcode + Gemeente

Bankrekeningnummer
IBAN
BIC

Tel. of GSM

E-mail

Hoogst behaalde diploma: 
  Geen diploma
  LO
  LSO 

  BSO
  ASO
  TSO
  7de specialisatiejaar 

  Gegradueerde
  Professionele Bachelor
  Academische bachelor
  Master

  Doctor
  Andere

Mag jouw werkgever kennis hebben van deze opleiding?
 Ja   Neen

Type loopbaanrekening:  individuele    loopbaanbegeleiding

Handtekening werkgever + Stempel



Handtekening opleidingsinstituut + Stempel

Voorbehouden aan mtech+ Oost-Vlaanderen

mtech+ Oost-Vlaanderen
AA Tower • Technologiepark 122 • 9052 Zwijnaarde | Tel. 09 242 49 54  
anja.noyelle@mtechplus.be

mtech+ Oost- West-Vlaanderen bedienden 
AA Tower • Technologiepark 122 • 9052 Zwijnaarde Tel. 09 242 49 58  
jenna.heyerick@mtechplus.be

In te vullen door het opleidingsinstituut na de opleiding Datum: 

Naam organisatie

Straat + nr.

Postcode + Gemeente

Volledige benaming van de opleiding

Korte omschrijving van de inhoud

Startdatum opleiding Einddatum opleiding 

Duur opleiding uren Uren ongewettigd afwezig uren

Bedrag ingediende  
opleidingscheques

euro Bedrag ingediende  
loopbaancheques

euro

Inschrijvingsgeld  
(incl. cursusmateriaal) euro

Effectief betaald inschrijvings-
geld door de cursist
(na aftrek van evt cheques)

euro

Goedkeuring mtech+ Opmerkingen:

Openstaand budget  
lopende kalenderjaar euro Tussenkomst euro

Resterende budget  
lopende kalenderjaar euro Datum betaling

Bezorg uw ingevuld en ondertekend formulier aan

 mtechplus.be

Uw persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een databestand van mtech+. Zij zijn bestemd voor de administratie van mtech+. De wet van 8.12.1992 ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft u een recht van toegang tot de gegevens en de verbetering ervan, alsook de mogelijkheid om het openbaar  
register gehouden bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen. 
Reglement terug te vinden op www.mtechplus.be

(indien toepasbaar) (indien toepasbaar)
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