
Hoe betalen via KMO-Portefeuille 
 

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar kleine en middelgrote ondernemin-
gen. De Vlaamse overheid geeft 30 % steun aan kleine ondernemingen en 20 % steun aan mid-
delgrote ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap. De 
KMO-portefeuille is de opvolger van de opleidingscheques voor ondernemingen, adviescheques 
en BEA. 
 
Wat komt in aanmerking voor deze subsidie? 

o Alle ATMETIS cursussen excl. btw 
 
Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden via het internet aangezien de aanvraag, verwerking, 
toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een elektronische ondernemer-
schapsportefeuille. 
 
Opgelet! 

� De aanvraag van de kmo-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na start 
van de cursus. 

� De kmo-portefeuille aanvragen doe je voortaan vlot via e-loketondernemers. Om de elek-
tronische steunmaatregelen van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Ecolo-
giepremie Plus en kmo-portefeuille) te kunnen gebruiken moet je jouw onderneming regi-
streren op het online pla�orm (INKOM). 
 

Uw registratie 
Om de elektronische steunmaatregelen van het Agentschap voor Innoveren en Onderne-
men (Ecologiepremie Plus en kmo-portefeuille) te kunnen gebruiken moet je jouw onder-
neming registreren op het online platform (INKOM).  
Na iden�fica�e en mits de juiste rechten kan je de ondernemingsgegevens beheren (IN-
KOM) en een steunaanvraag indienen (EPPLUS of kmo-portefeuille). 
 

De controle van je iden�teit gebeurt op basis van je rijksregisternummer. Je kan aanmelden 
met : 
1. de elektronische iden�teitskaart (EID) en aangesloten kaartlezer 
2. Itsme 
3. het federaal token 
4. een beveiligingscode via app 
5. een beveiligingscode via sms 

 
Meer gedetailleerde uitleg ivm registra�e vindt u op  
 
h�ps://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ont-
vangen/registra�e-van-een 
 
 
 
  



Aanvraag van de subsidie 
Meld je aan via https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin 
De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als je voor de eer-
ste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren. 
Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat je een overeenkomst voor advies hebt afgesloten 
met je dienstverlener of een persoon die werkt binnen je onderneming hebt ingeschreven 
voor een opleiding. Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de 
prestaties zijn ingediend. 
Je schrijft je in voor een opleiding bij een geregistreerd dienstverlener. Zoek een geregi-
streerde dienstverlener. 
1. Je doet de subsidieaanvraag via https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin 
2. Kies de pijler ‘Opleidingen’ 
3. Vul het Atmetis  erkenningsnummer in: DV.O108202 en klik op “Ga verder”. 
4. U krijgt het scherm met de gegevens van de dienstverlener, klik hier op “Ga verder” 
5. U krijgt het inschrijvingsscherm te zien, hier vult u de gevraagde gegevens van de cursus 

in. 
Doorloop de volgende schermen en controleer goed uw e-mail adres! 
 

Bevestiging - Betaling 
 
Na uw aanvraag, ontvangt u een e-mail via Kmo-portefeuille met de stortingsgegevens voor de 
betaling van 30% of 20% (afhankelijk van de grootte van uw onderneming) van het deelnamebe-
drag. 
Van de kant van de Kmo-portefeuille hebt u 30 dagen de tijd om uw aandeel te storten,  zo niet 
zal uw dossier geannuleerd worden!! 
Hou er echter rekening mee dat in de eerste plaats de betalingsvoorwaarden van de dienstverlener 
gerespecteerd moeten worden. Met andere woorden dient het inschrijvingsgeld ten laatste be-
taald te worden 14 dagen na aanvang van de cursus. 
 
!! Belangrijk !! 
 
Na storting van uw aandeel en het aandeel door de Vlaamse overheid , dient u de definitieve 
doorstorting aan ATMETIS nog te bevestigen via site h�ps://authen�ca�e.vlaande-
ren.be/stb/html/ssologin 
Daar dienen nog wat gegevens (factuurnummer, bedrag,…) ingevuld te worden en dan zal  So-
dexo  uw betaling aangevuld met de subsidie doorstorten aan ATMETIS. 
Zolang u deze laatste stap niet uitgevoerd hebt , blijft uw dossier bij de KMO openstaan en wordt 
onze factuur bij ATMETIS niet betaald!  
Verdere informatie 
 
Hiervoor kan u steeds terecht bij de Vlaamse infolijn 1700 of op h�ps://www.vlaio.be/nl/subsi-
dies-financiering/kmo-portefeuille 


