
Kmo portefeuille: hoe werkt het? 

 

Belangrijke opmerking!! 

De kmo-portefeuille werd bijgestuurd vanaf 1 december 2019.  

Vanaf dat moment geniet een kleine onderneming 30% steun,  

een middelgrote onderneming kan 20% steun verkrijgen.  

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun 

 

✓ Surf naar https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille  

Indien je nog nooit gebruik gemaakt hebt van de KMO portefeuille, moet je je “bedrijf” eerst 

registreren. Volg hiervoor de aanwijzingen.  

Je ontvangt een login en wachtwoord 

✓ Log in op de site van de KMO portefeuille 

 

✓ Geef aan dat je een opleiding wil volgen 

Het opleidingsnummer van C&Explore is DV.O231516 (je vindt dit ook terug op je factuur) 

Opmerking: het is de letter O en niet het cijfer 0  

✓ Geef het projectbedrag in (dit is het inschrijvingsgeld zonder btw en vind je op de factuur) 

Voor Typ10 is dit = €363,64 

Voor Schrijftrein is dit = €371,90 

Voor Danstrein is dit = €243,80 

 

✓ Ga in op de betalingsuitnodiging en stort jouw eigen bijdrage in de KMO portefeuille  

Voor Typ10 is dit  €254,55 bij 30% subsidie en €290,91 bij 20% subsidie 

Voor Schrijftrein is dit  €260,33 bij 30% subsidie en €297,52 bij 20% subsidie 

Voor Danstrein is dit  €170,66 bij 30% subsidie en €195,04 bij 20% subsidie 

 

✓ Na een paar dagen wordt de subsidie van de overheid (30% of 20%) bijgestort in de KMO 

portefeuille  

hoe groot de subsidie is, hangt af van de grootte van je onderneming: een kleine 

onderneming kan van 30% steun genieten (hiertoe behoort het overgrote deel van 

onze zelfstandige cursisten), een middelgrote onderneming krijgt 20% steun.  

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille


Voor Typ10 is dit €109,09 bij 30% subsidie en €72,73 bij 20% subsidie 

Voor Schrijftrein is dit €111,57 bij 30% subsidie en €74,38 bij 20% subsidie 

Voor Danstrein is dit  €73,14 bij 30% subsidie en €48,76 bij 20% subsidie 

 

✓ Ken het volledige projectbedrag in de KMO portefeuille toe aan C&Explore  

 

 

✓ Betaal het btw bedrag RECHTSTREEKS aan C&Explore op de rekeningnummer die vermeld 

staat  op de factuur – met vermelding van de mededeling die je onderaan vindt.  

 

✓ Mail bij problemen naar info@typ10.be of info@schrijftrein.com  

mailto:info@typ10.be
mailto:info@schrijftrein.com

