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1. Wat is de kmo-portefeuille? 

 

De kmo-portefeuille is een interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers 

jaarlijks subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor 

ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en 

internationaliseren. 

 

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding en advies die 

worden ingekocht bij erkende dienstverleners. 

 

Ons advocatenkantoor werd geregistreerd bij het Vlaams Gewest als erkende 

dienstverlener voor Advies onder registratienummer DV.A217780. 

 

 

 
  



2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 

 

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s 

en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

 

A. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen: 
 
Kleine ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria: 
 minder dan 50 werknemers tewerkstellen; 

 een jaaromzet hebben van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 
miljoen euro; 

 beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium. 
Middelgrote ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria: 

 minder dan 250 werknemers tewerkstellen; 

 een jaaromzet hebben van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 
miljoen euro; 

 beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium; 

 en geen kleine onderneming zijn 
Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de 
participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) 
ondernemingen. 

Grote ondernemingen zijn ondernemingen die in toepassing van de Europese kmo-definitie noch klein, noch 
middelgroot zijn. 

B. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) 

gelegen in het Vlaams Gewest: 

Het betreft de werkende die aan één van de volgende beschrijvingen voldoet: 

 de bij arbeidsovereenkomst tewerkgestelde persoon die zijn activiteit binnen een in het Vlaamse 
Gewest gelegen exploitatiezetel van een onderneming uitoefent en die ingeschreven is bij de RSZ (geen 
jobstudenten); 

 de persoon die voornamelijk als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor 
de Sociale Verzekering van Zelfstandigen of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen; 

 de natuurlijke persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent; 

 de helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut; 

de meewerkende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner (die onderworpen is aan het 
sociaal statuut der zelfstandigen) 

 

C. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector 

(participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn) 

 

 

 

http://www.vlaio.be/artikel/definitie-onderneming
http://www.vlaio.be/artikel/wie-kan-gebruik-maken-van-de-subsidie-voorwaarden#2


D. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare 

hoofdactiviteit: 
 

Lijst van aanvaardbare hoofdactiviteiten te raadplegen via volgende url-link:  

http://www.vlaio.be/sites/default/files/documenten/kp_nace_20090328.pd

f 

 

 

 

 

Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-

portefeuille. 

  

http://www.vlaio.be/sites/default/files/documenten/kp_nace_20090328.pdf
http://www.vlaio.be/sites/default/files/documenten/kp_nace_20090328.pdf
http://www.vlaio.be/sites/default/files/documenten/kp_nace_20090328.pdf
http://www.vlaio.be/sites/default/files/documenten/kp_nace_20090328.pdf


3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 
 
Een onderneming kan per kalenderjaar volgende subsidie krijgen via de kmo-
portefeuille.  
 
Kleine ondernemingen:  

- Steunpercentage 40% 
- Steunplafond 10.000,00 euro 

 
Middelgrote ondernemingen:  

- Steunpercentage 30%  
- Steunplafond 15.000,00 euro 

 
Voorbeeld: 
Een kleine onderneming wenst juridisch advies inzake de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Hij dient 
hiervoor bij de erkend dienstverlener een bedrag te betalen van 2.300,00 euro. De onderneming kan ten belope 
van 40% oftewel 920,00 euro subsidie verkrijgen via de kmo-portefeuille. Nadien kan de onderneming voor het 
resterende kalenderjaar nog 9.080,00 euro subsidie verkrijgen.  
 
 

 
 
Btw en voorschotfacturen kunnen niet betaald worden met de kmo-portefeuille. 
Niet subsidiabele kosten dienen rechtstreeks aan de dienstverlener betaald te 
worden.  



4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 

 

A. Registratie 

 
U moet zich eerst als persoon registreren, door u kenbaar te maken op de 
website via uw e-ID of zijn federaal token. Klik om u te registreren op de knop 
"Login kmo-portefeuille" (rechts op de startpagina van de kmo-portefeuille). 

Na de registratie als persoon moet u uw onderneming registreren. 

Vervolgens moet u uw onderneming aan uw persoonlijke registratie koppelen 
via de URL die met de post naar het maatschappelijk adres van de 
geregistreerde onderneming wordt gestuurd. Als u bij de Kruispuntbank voor 
ondernemingen een geregistreerd e-mailadres heeft opgegeven, kan de 
koppelings-URL ook per mail worden opgestuurd.  
 

De registratie is éénmalig; de volledige procedure moet slechts één keer 
doorlopen worden. Nadien krijgt u toegang door u aan te melden met uw 
token of e-ID. U kunt dan voor de gekoppelde ondernemingen subsidies 
aanvragen en betalingen doen voor de steunmaatregelen kmo-portefeuille. 
 

B. Subsidieaanvraag 
 
Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat u een overeenkomst voor advies 
hebt afgesloten met uw dienstverlener.  
 
U kiest uw dienstverlener door zijn erkenningsnummer op te geven. Het 
erkenningsnummer van Advocatenkantoor Bert Partoens BVBA is (wordt 
verwacht). 
 
Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de 
prestaties zijn ingediend. 
 
Vanaf 1 april 2016 wordt de subsidieaanvraag automatisch goedgekeurd door 
de erkend dienstverlener, doch de erkend dienstverlener kan de aanvraag 
weigeren indien de voorwaarden van de kmo-portefeuille niet zijn voldaan. In 
geval van goedkeuring verkrijgt u een projectnummer, hetgeen het bewijs is 
dat u uw subsidieaanvraag hebt ingediend. 
 
 
 

http://www.vlaio.be/artikel/faq-registratie
http://www.vlaio.be/artikel/faq-registratie
http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille


C. Betaling 
 
Indien de dienstverlener de aanvraag niet weigert, ontvangt u een uitnodiging 
om uw eigen aandeel voor de kost van het project te storten in uw kmo-
portefeuille. 
 
Bent u een kleine onderneming, dan bedraagt uw eigen bijdrage 60%, bent u 
een middelgrote onderneming, dan bedraagt uw eigen bijdrage 70%. 
 
De Vlaamse overheid zal na ontvangst van uw eigen aandeel de subsidie 
toevoegen aan uw portefeuille. 
 
U kan vervolgens de factuur betalen via uw kmo- portefeuille. 
 
Nadat de betaling is verwerkt krijgt de steunaanvraag een definitieve status, 
namelijk ‘afgewerkt’ en zal de factuur van uw dienstverlener betaald worden. 
 
De BTW op de factuur betreft een niet subsidiabele kost en dient door u 
rechtstreeks aan de dienstverlener te worden betaald.  
 
  



5. Welke diensten kan ik financieren met de verkregen subsidie? 

 

Advocatenkantoor Bert Partoens BVBA is sedert (wordt verwacht) erkend 
dienstverlener voor de pijler ‘Advies’ en verstrekt volgende diensten in het kader 
van de kmo-portefeuille:  

 Kennismaking en opvragen benodigde documenten  

 Documentering en analysering documenten 

 Schriftelijk advies  

 Bespreking schriftelijk advies 

 Finalisering schriftelijk advies  

 Optioneel : begeleiding implementatie 

 

Volgende diensten komen niet in aanmerking voor steun (niet limitatieve lijst): 

 Implementeren verstrekte advies 

 Opstellen juridische ontwerpdocumenten 

 Begeleiding onderhandelingen/ondertekening 

 Wettelijk verplichte adviezen (= alle adviezen die geregeld zijn binnen een wettelijk kader), verplichte 
audits of adviezen betreffende milieu, energie, veiligheid, kwaliteit, hygiëne, e.d. 

 Alle advisering en begeleiding in verband met kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen met het oog 
op het behalen van een kwaliteitscertificaat of label (o.a. pre-audit, audit in kader van opmaak, 
begeleiding bij de opmaak van het kwaliteitshandboek en de opmaak zelf ervan) 

 Het opmaken van een ondernemingsplan voor een startende onderneming 

 Adviezen van permanente of periodieke aard: dit zijn adviezen die meer dan één maal worden geleverd 
binnen een periode van drie jaar.  

 Adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van een onderneming bijv. financiële controles, 
courante adviezen op het vlak van boekhouding-accountancy en fiscaliteit, vertalingen, 
gestandaardiseerde diensten van computerservicebureaus, … 

 Niet-gespecialiseerde of gepersonaliseerde adviezen 

 Diensten met betrekking tot subsidies (subsidieconsulenten) 

 Diensten in verband met het vervullen van formaliteiten betreffende registratie en instandhouding van 
intellectuele eigendomsrechten 

 Diensten van expertisebureaus betreffende schadegevallen en waardebepalingen 

  



6. Nog vragen? 

 

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij het Agentschap Innovatie en 
Ondernemen of bij uw erkend dienstverlener. 
 
Contact Informatie 
 
Agentschap Innoveren & Ondernemen 
Dienst kmo-portefeuille 
Koning Albert II – laan 35 bus 12 
1030 Brussel 
T 1700 
F 02 553 37 88 
kmo-portefeuille@vlaanderen.be 
 
 
Advocatenkantoor Bert Partoens BVBA 
Erkend Dienstverlener sedert (wordt verwacht) 
Vlasmarkt 4 
3700 Tongeren 
T 012 800 430 
F 012 800 439 
svh@partoensadvocaten.be 

 

 
 


