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1. Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie? 
Met deze checklist ontdekt u of u binnenkort een beroep doet op de kmo-portefeuille: 

 Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep. 

 Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm. 

 Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in uw bedrijf' aan de slag. 

 U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent. 

 Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit. 

Vijf keer ja? Registreer nu en vraag uw subsidie aan. 

2. Hoeveel subsidies kan ik krijgen?  
 Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 % steun genieten via de kmo-portefeuille. 

U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar. 

 

 Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 % steun genieten via de kmo-

portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro steun per jaar.  

3. Heb ik een kleine of middelgrote onderneming?  
De officiële grootte van uw KMO hangt af van uw : 

 Aantal werknemers 

 Omzet 

 Balanstotaal 

 Werknemers Omzet  Balanstotaal 

Kleine ondernemning < 50 VTE*  < of = €10.000.000 of  < of = €10.000.000 

Middelgrote onderneming <250 VTE* < of = €50.000.000 of < of = €43.000.000 

*VTE : Voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.  

De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij uw eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het 

kalenderjaar. 

4. Voor welke diensten kan ik een KMO-portefeuille aanvragen?  
Elke KMO krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen. Wil u weten wat er 

precies onder opleiding of advies valt? Onderstaande definities en voorwaarden brengen raad.  

Opleiding 

 Wat: vorming – hoofdzakelijk bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren 

 Wie: voor de werkenden in uw bedrijf 

 Waar: bij een geregistreerde dienstverlener 

 Inhoud: gericht op de kernprocessen van uw onderneming 

 Doel: uw Vlaamse onderneming professionaliseren 

Wenst u meer uitleg over hoe deze subsidies aan te vragen en deze te ontvangen? Of een aantal antwoorden op veel 

gestelde vragen, dan verwijs ik u graag door naar de website van de kmoportefeuille.be. 

  

http://www.iwt.be/faq/voldoe-ik-aan-de-kmo-definitie-hoe-moet-de-kmo-definitie-ge%C3%AFnterpreteerd-worden
http://www.vlaio.be/artikel/definitie-onderneming
http://www.vlaio.be/artikel/komt-mijn-onderneming-aanmerking-voor-de-subsidie#1
http://www.vlaio.be/artikel/komt-mijn-onderneming-aanmerking-voor-de-subsidie#2
http://www.vlaio.be/artikel/registratie-van-een-onderneming-0
http://www.vlaio.be/artikel/voor-welke-diensten-kan-ik-een-kmo-portefeuille-aanvragen#1
http://www.vlaio.be/artikel/voor-welke-diensten-kan-ik-een-kmo-portefeuille-aanvragen#2
http://www.vlaio.be/artikel/subsidies-aanvragen-en-ontvangen
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