
 
 

Wat is de KMO-portefeuille? 
Een KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid gericht op 
zelfstandigen, vrije beroepen en kleine- en middelgrote ondernemingen. 
FORTIO-Bedrijfsopleidingen is erkend als opleidingsinstelling.  
 
Hoeveel steun u ontvangt is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. 
• Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun 

genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar. 
 
De subsidie die u voor de opleidingen van C&Explore kan ontvangen bedraagt (voor 
kleine ondernemingen) 

o Typ 10: 167,44€  (40% van het inschrijvingsgeld excl. BTW 418,6€, in te 
vullen als projectbedrag bij de aanvraag van de subsidie) 

o Schrijftrein: 171,12€  (40% van het inschrijvingsgeld excl. BTW 427,8€, 
in te vullen als projectbedrag bij de aanvraag van de subsidie) 
 

• Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 procent 
steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar. 

De definitie van kleine en middelgrote onderneming vindt u op 
www.kmoportefeuille.be 
 
Wie kan gebruik maken van deze subsidie? 
(zie ook www.kmoportefeuille.be) 

1. Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een 
vrij beroep. 

2. Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm. 
3. Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in uw bedrijf' 

aan de slag. 
4. U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is 

minder dan 25 procent. 
5. Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit. 

Te ondernemen stappen: 
1. Je bedrijf registreren bij KMO-portefeuille  (indien je nooit eerder gebruik 

maakte van deze subsidies) ! 
Opgelet, het kan tot een week duren eerdat je je activatie-URL ontvangt (per 
post) ! 

2. Subsidies online aanvragen via www.kmoportefeuille.be 
Opgelet : kan tot max 14d na de eerste opleidingsdag 
Maak er op tijd werk van! 
Het erkenningsnummer voor FORTIO-bedrijfsopleidingen  is DV. O215511 

3. Je eigen bijdrage storten in de KMO-portefeuille 
4. Bij ontvangst factuur van Fortio  

a. BTW rechtstreeks doorstorten aan FORTIO 
b. Projectbedrag toewijzen aan FORTIO via www.kmo-portefeuille.be 

Hulp nodig? 
Bel het gratis nummer 1700 voor hulp bij KMO-P registratie en subsidie aanvraag.  
Voor verdere informatie omtrent KMO-portefeuille kan men ook terecht bij Jessica 
Motmans op het nummer +32 11 28 60 55 
 

http://www.kmoportefeuille.be/
http://www.kmoportefeuille.be/
http://www.vlaio.be/artikel/europese-kmo-definitie
http://www.vlaio.be/artikel/definitie-onderneming
http://www.vlaio.be/artikel/komt-mijn-onderneming-aanmerking-voor-de-subsidie#1
http://www.vlaio.be/artikel/komt-mijn-onderneming-aanmerking-voor-de-subsidie#2


 
 

 
 
 

 
Registreer je bedrijf via 

www.kmo-portefeuille.be 
(éénmalig) 
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Vraag je subsidie aan 
Erkenningsnummer FORTIO-
bedrijfsopleiding en DV. O215511 
Projectbedrag: 

- TYP10 418,6€ 
- Schrijftrein 427,8€ 
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Stort je eigen aandeel in de  
portefeuille 

Agentschap Innoveren & 
ondernemen stort subsidie in 

portefeuille 

KMO-portefeuille 

Factuur betalen 

BTW rechtstreeks betalen aan 
FORTIO met vermelding van de 

gestructureerde mededeling op de 
factuur 

Betaal het bedrag excl. BTW via 
www.KMO-portefeuille.be 
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http://www.kmo-portefeuille.be/


Werken met de kmo-portefeuille

Subsidieaanvraag



Klik op www.kmo-portefeuille.be op de snelle link ‘Login kmo-portefeuille’ en meld u aan 

met uw elektronische identiteitskaart of uw federaal token.



Selecteer nu uw onderneming en geef aan of dit een kleine, middelgrote of grote 

onderneming is. De kmo-portefeuille doet hierin reeds een voorstel op basis van de 

gegevens waarover zij beschikt. 

Enkel indien uw onderneming behoort tot een groep van ondernemingen moet u zelf 

nagaan welke impact deze ondernemingen op de groottebepaling hebben en zo nodig 

moet u de voorgestelde grootte wijzigen.



De kmo-portefeuille is een online steunmaatregel waarbij alle berichtgeving via mail 

verloopt. Kijk dus na of het mailadres waarover wij beschikken hiervoor gebruikt mag 

worden. Als u dit wilt wijzigen dan kan dit via uw ondernemingsfoto.



Op basis van uw ondernemingsgrootte krijgt u jaarlijks subsidiebudget :

* kleine ondernemingen = 10.000 euro

* middelgrote ondernemingen = 15.000 euro

Dit subsidiebudget geldt voor de rest van het kalenderjaar.

Start hier een 

steunaanvraag



Om een steunaanvraag succesvol in te dienen moet u vijf stappen doorlopen. De eerste 

stap is de bepaling van uw hoofdactiviteit. De lijst die u hier te zien krijgt wordt 

automatisch opgehaald uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Is deze lijst 

onvolledig, dan kan u dit wijzigen in de KBO private search.

Stap 1 : uw 

onderneming



Na de aanduiding van uw hoofdactiviteit beschrijft u waarvoor u een steunaanvraag 

indient. 

Stap 2 : uw 

projectgegevens

Aandachtspunt : aanvraag steeds 

indienen na inschrijving of 

overeenkomst en uiterlijk binnen de 14 

kalenderdagen na de start van de 

prestaties.

Op basis van uw kostprijs berekent de 

kmo-portefeuille automatisch uw subsidie.



Vervolgens geeft u aan wie de prestaties zal uitvoeren. U kan dit doen via het 

registratienummer of via de naam.

Stap 3 : uw 

dienstverlener



In de voorlaatste stap hoeft u enkel te bevestigen dat de projectgegevens juist zijn en 

dat deze voldoen aan de wettelijke bepalingen d.m.v. een akkoordverklaring op eer.

Stap 4 : 

bevestiging



Bij een succesvolle steunaanvraag krijgt u een subsidienummer en de stortingsgegevens 

voor uw eigen bijdrage.

Stap 5 : 

subsidienummer 

en 

stortingsgegevens



Wat na aanvraag subsidie?



Uw subsidie is aangevraagd. Volgende stap = stap 1 van 3 : storten eigen aandeel. 

U vindt onder deze knop 

de stortingsgegevens. U 

krijgt deze ook per mail.



Uw subsidie is aangevraagd. Volgende stap = stap 2 van 3 : ontvangst subsidie.

Beste ondernemer,

Uw storting op naam van uw onderneming KLEINE ONDERNEMING voor het project met nummer 2016KMO025102 
werd goed ontvangen.

U beschikt nu over een bedrag van 3.200,00 euro op uw kmo-portefeuille rekening.
Wanneer uw dienstverlener Dienstverlener kmo-portefeuille u een factuur stuurt, kan u deze via de kmo-
portefeuille betalen.

Hoe doe ik een betaling via de kmo-portefeuille?
U doet dit door zich aan te melden via www.kmo-portefeuille.be. Vervolgens klikt u op de knop 'betalen' van het 
project 2016KMO025102.

Klik hier om toegang te krijgen tot uw portefeuille. Indien deze link niet werkt, kunt u de url kopiëren. Dit doet u 
door met de rechtermuisknop op de link te klikken. Deze kunt u daarna plakken in de adresbalk van uw 
internetbrowser.

TipTipTipTip: beperk de betaling niet tot uw eigen bijdrage maar hou ook rekening met de subsidie. Uw beschikbaar saldo 
(= eigen bijdrage + subsidie) voor dit project is 3.200,00 euro.



Uw subsidie is aangevraagd. Volgende stap = stap 3 van 3 : betaal uw factuur via de kmo-

portefeuille.

U vindt onder deze 

knop het 

betaalformulier, 

Hiermee kan u de 

facturen van uw 

dienstverlener 

betalen.



Uw subsidie is aangevraagd. Volgende stap = stap 3 van 3 : betaal uw factuur via de kmo-

portefeuille (het betaalformulier).

Gegevens 

subsidieaanvraag 

(reeds ingevuld)

Gegevens 

factuur (in 

te vullen)



Na betaling kan u uw mening geven over de kwaliteit van de dienstverlening. Uw 

subsidieaanvraag krijgt nu de status ‘Afgewerkt’. U kan deze steeds terugvinden in de 

historiek van uw kmo-portefeuille.



Hulp nodig of heeft u een vraag?

Bezoek onze website www.kmo-portefeuille.be.

Bel gratis naar 1700, het nummer van de Vlaamse Overheid.

(elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur) 
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