HANDLEIDING KMO-PORTEFEUILLE
the Change Designers (Awico bvba)

HOE GEBRUIK IK DE KMO-PORTEFEUILLE?
van de eerste registratie van je onderneming tot en met je subsidie-aanvraag

Stap 1. Registreren en/of inloggen
Ga naar de pagina van de kmo-portefeuille op de website van VLAIO:
http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille
Klik in het groene kader rechts op [loginkmo-portefeuille]

Kies nu hoe je wilt inloggen.
Je ziet op de volgende pagina de diverse mogelijkheden, de meeste daarvan moet je eerst
activeren.
De gemakkelijkste keuze is het aanvragen van een beveiligingscode via de mobiele app.
De veiligste keuze is het aansluiten van een kaartlezer (via USB) met je identiteitskaart erin.
Check wel vooraf even de pin-code van je identiteitskaart (die ontvang je als je je
identiteitskaart afhaalt op het gemeentehuis).

Even wachten ... volgend scherm komt tevoorschijn:

- Klik op [aanmelden]
- Certificaat bevestigen: ja
- Pincode van je identiteitskaart ingeven

>> Wat als het fout gaat?
Is het de eerste keer dat je de kaartlezer gebruikt?
Is het de eerste keer dat je de kaartlezer gebruikt met deze specifieke identiteitskaart?
Heb je een nieuwe pc?
Dan krijg je mogelijks volgend foutmeldingsscherm:

Allicht stond de eID software nog niet op je pc geïnstalleerd, zelfs als je ze eerder gedownload
hebt voor een andere eID.
Je kunt de software vanuit dit scherm downloaden. Je moet dan wel even je computer
herstarten vooraleer je een nieuwe aanmeldingspoging waagt.
Onder deze download-rubriek vind je ook info over de diverse browsers die de eID ondersteunt.
(voor Firefox moet je bvb. eerst de eID add-on installeren)

A.REGISTREREN
Ben je al geregistreerd? Ga dan hieronder verder naar stap “B. INLOGGEN”. Indien je bedrijf
nog niet geregistreerd was, zie je volgend scherm:
Klik op [een onderneming registreren] en doorloop de verschillende stappen door telkens de
gevraagd informatie in te vullen.
Je krijgt op het einde volgend scherm te zien: er wordt dus per post een activatie- website-url
opgestuurd zodat de koppeling van je naam met je onderneming geactiveerd wordt.

Klik op [een onderneming registreren] en doorloop de verschillende stappen door telkens de
gevraagd informatie in te vullen.
Je krijgt op het einde volgend scherm te zien: er wordt dus per post een activatie- website-url
opgestuurd zodat de koppeling van je naam met je onderneming geactiveerd wordt.

Nadat je de activatie-url ontving: typ je de URL over in je webbrowser. Je kan nu je
identiteitskaart linken aan je onderneming.

B.INLOGGEN
Als je onderneming al geregistreerd is, staat deze vermeld in het venster dat na het inloggen
verschijnt bij [kies een onderneming].
Klik op de juiste onderneming en dan op [aanmelden].

Je wordt nu gevraagd te bevestigen of je een kleine/middelgrote/grote onderneming bent.

Stap 2. Subsidie aanvragen:
Dan kom je op onderstaand scherm terecht:
- Check bovenaan nog even of je e-mailadres nog klopt
- Klik op [kmo-portefeuille]

Je krijgt in het volgende scherm een overzicht van je eventuele vorige subsidiedossiers.
Klik op de button [nieuwe subidie aanvragen].
Je wordt in opvolgende schermen volgende informatie gevraagd:
- De NACE-code van je onderneming
•
•

In principe staat er een keuzelijst onder het pijltje op basis van je btw-nummer,
opgehaald door de Kruispuntbank.
Je kan je NACE-code ook opzoeken op volgende website:
http://economie.fgov.be/nl/modules/onlineservice/KBO/My_Enterprise_odi.jsp

- De projectgegevens: thema v/d opleiding, aantal deelnemers, datum inschrijving, kost van de
inschrijving exclusief de niet-toegestane kosten en exclusief btw:
•
•

Neem er je factuur bij om dit alles in te vullen
Na ingave van het projectbedrag, berekent de module meteen het subsidiebedrag en je
eigen bijdrage.

- De gegevens van de dienstverlener: DV.O–nummer
•
•
•

Dit vind je op onze factuur: DV.O232215
Na ingave wordt de naam van de dienstverlener opgehaald:Awico bvba
Bevestig de dienstverlener.

- Bevestig nu je subsidie-aanvraag
•

Controleer nog even je ingevoerde gegevens, je kan nog teruggaan voor een eventuele
aanpassing.

- Je aanvraag is nu rond, kijk in je mailbox voor de vervolg-stappen.

Stap 3. Betaling afronden
- Je ontvangt een bevestigingsmail van de kmo-portefeuille met vermelding van het bedrag
van de eigen bijdrage die je moet betalen aan Sodexo Pass.
- Voer de betaling uit naar Sodexo.
- Voer ook meteen de betaling uit naar Awico bvba: het bedrag van de niet-toegestane
kosten (if any) plus het btw-bedrag.
- Je ontvangt een mail van kmo-portefeuille nadat zij de storting van je eigen bijdrage
hebben ontvangen.
•
•
•

“U beschikt nu over een bedrag van ... op uw kmo-portefeuille rekening”
Log opnieuw in bij kmo-portefeuille tot het scherm met het overzicht van je
subsidiedossiers. Klik naast het juiste dossier op de knop [betalen].
Geef het factuurnummer in en het totale bedrag waarover je beschikt (eigen bijdrage +
subsidie)

- Je ontvangt een mail van kmo-portefeuille met de melding dat je betaling naar de
dienstverlener wordt uitgevoerd.
- Je ontvangt een mail van kmo-portefeuille dat de status “afgewerkt” is.

Stap 4. Kick back & relax!
Een hele boterham, die kmo-portefeuille! Maar wel de moeite: die 40% subsidie kan je als
ondernemer ongetwijfeld goed gebruiken. En het goede nieuws is: eens je geregistreerd
bent en je het een eerste keer doorlopen hebt, dan wordt het alleen maar makkelijker.

Ik hoop dat deze handleiding je geholpen heeft.
Bedankt voor het vertrouwen en tot binnenkort!
Sara Coene
Founder, the Change Designers

