
Werken met de kmo-portefeuille

Subsidieaanvraag



Klik op www.kmo-portefeuille.be op de roze knop ‘Aanvragen’ en meld je aan met jouw 

elektronische identiteitskaart of een ander authenticatiemiddel.



Selecteer nu je 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 jouw onderneming behoort tot een groep van ondernemingen moet je zelf 

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

moet u de voorgestelde grootte wijzigen.

Naam Onderneming 1Naam Onderneming 1Naam Onderneming 1Naam Onderneming 1 Naam Onderneming 2Naam Onderneming 2Naam Onderneming 2Naam Onderneming 2

Ondernemingsnummer Ondernemingsnummer

Welkom, Voornaam Naam (Naam Onderneming)Welkom, Voornaam Naam (Naam Onderneming)Welkom, Voornaam Naam (Naam Onderneming)Welkom, Voornaam Naam (Naam Onderneming)



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 je dit wilt wijzigen dan kan dit via jouw 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. Vul hier de vijfcijferige code van uw 

hoofdactiviteit in. Jouw hoofdactiviteit is de activiteit die de meeste omzet genereert.

Je kan deze code vinden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Stap 1 : jouw 

onderneming



Beschrijf nu waarvoor je een steunaanvraag indient. 

Stap 2 : jouw 

projectgegevens
Op basis van de kostprijs berekent de 

kmo-portefeuille automatisch jouw 

subsidie.

Aandachtspunten : 

1. aanvraag indienen na inschrijving of overeenkomst en 

uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na de start van de 

prestaties.

2. de dienstverlening is gericht op de kernprocessen van de 

onderneming,



Welke dienstverlener zal de prestaties uitvoeren? Je kan deze zoeken via het 

registratienummer of via de naam.

Stap 3 : jouw 

dienstverlener



In de voorlaatste stap hoef je enkel nog te bevestigen dat de projectgegevens juist zijn 

en dat deze voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Stap 4 : 

bevestiging



Bij een succesvolle steunaanvraag krijg je een subsidienummer en de stortingsgegevens 

voor je eigen bijdrage.

Stap 5 : 

subsidienummer 

en 

stortingsgegevens



Je hoeft nu nog enkel je eigen bijdrage te storten en je dienstverlener te betalen.



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

Je vindt onder deze knop 

de stortingsgegevens. Je 

krijgt deze ook per mail.



Jouw subsidie is aangevraagd. 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.



Jouw subsidie is aangevraagd. Stap 3 van 3 : betaal je factuur via de kmo-portefeuille.

Je vindt onder deze 

knop het 

betaalformulier, 

Hiermee kan je de 

facturen van jouw 

dienstverlener 

betalen.



Jouw subsidie is aangevraagd. Stap 3 van 3 : betaal je factuur via de kmo-portefeuille 

(het betaalformulier).

Gegevens 

subsidieaanvraag 

(reeds ingevuld)

Gegevens 

factuur (in 

te vullen –

kopieer geen 

gegevens)



Na betaling vragen wij jouw mening over de kwaliteit van de dienstverlener. Jouw 

subsidieaanvraag krijgt de status ‘Afgewerkt’ als het volledige projectbedrag aan de 

dienstverlener betaald is. Je kan de projecten terugvinden in de historiek van jouw kmo-

portefeuille.



Hulp nodig of heb je een vraag?

Bezoek onze website www.kmo-portefeuille.be.

Bel, mail of chat gratis met 1700. 1700 is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 19 uur. 
Bellen vanuit het buitenland kan ook, op het betalende nummer +32 2 553 1700.


