Procedure om VDAB Loopbaancheques te bestellen

Stap 1

Meld je aan bij de VDAB

1.1. Allereerst dien je jezelf aan te melden via volgende link:
https://www.vdab.be/mlb/prive/dossier/loopbaancheques/aanvraag
Indien je nog geen aanmeldingsgegevens bij de VDAB hebt, doe je dit eerst door op
‘Nog niet geregistreerd?’ te klikken. Vervolgens moet je:
•

Alle gevraagde gegevens invullen

•

Een gebruikersnaam en paswoord kiezen

•

Onderaan de optie ‘ik wil mij enkel registreren voor ‘Mijn loopbaan’ om
opleidings- en/of loopbaancheques te bestellen’ aanvinken


Vervolgens word je geregistreerd.
•

Indien je reeds aangemeld bent, log dan in met je rijksregisternummer of
gebruikersnaam en bijbehorend paswoord

•

Vervolgens krijg je een melding indien je succesvol bent ingelogd

1.2. Ga vervolgens terug naar
https://www.vdab.be/mlb/prive/dossier/loopbaancheques/aanvraag

Stap 2

Bestel je loopbaancheque (4u)

2.1. Onder de noemer ‘Mijn loopbaan’ kan je loopbaancheques bestellen. Op het
scherm verschijnt de volgende boodschap:
Nieuwe bestelling loopbaancheque: Ik bestel een loopbaancheque ter waarde van 550.0
euro (665.5 euro incl. BTW), en betaal slechts 40 euro.
2.2. Vink onderaan het vakje ‘ik ben akkoord met onderstaande voorwaarden’ aan.
Klik vervolgens op ‘Bestel loopbaancheques’.
Vervolgens krijg je de volgende boodschap:
Je aanvraag werd geregistreerd. Je ontvangt binnenkort een overschrijvingsformulier
voor 40 euro. Je betaling wordt verwacht binnen de 14 dagen na ontvangst van het
overschrijvingsformulier. Je kan op deze pagina opvolgen hoever het staat met je
bestelling.
Op de pagina kan je ook steeds een overzicht van je bestelling(en) zien.

Stap 3

Breng je betaling van 40 euro in orde

Binnen enkele werkdagen (maximum 14) nadat je bovenstaande bestelling hebt
gedaan ontvang je een mail in je mailbox van Edenred.
Indien de controle van je initiële aanvraag door de VDAB positief is, krijg je in deze
mail een opdracht tot betaling van 40€. Edenred geeft in deze mail alle gegevens die
nodig zijn om deze betaling uit te voeren.
Indien je de betaling correct uitvoert, ontvang je de dag na de betaling de
loopbaancheque van Edenred opnieuw via mail. Stuur deze mail door naar je
loopbaanbegeleider of print de cheque af en neem deze mee bij je volgende sessie.
Extra vragen en antwoorden over de loopbaancheques:
http://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/

