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De KMO-PORTEFEUILLE 

(meer info vindt u op www.agentschapondernemen.be) 

 

Via de KMO-portefeuille zijn er met de UHasselt en het VerpakkingsCentrum subsidies mogelijk! 

 

 

Wat is de KMO-portefeuille? 

 

    De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers  

  jaarlijks subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van  

  ondernemen, innoveren en internationaliseren. 

 

 

Wie kan gebruik maken van deze subsidie? 

 

Vlaamse KMO's & 

Vrije beroepen 

met volgende voorwaarden: 

- De subsidie is ten behoeve van KMO’s zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie; 

- De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen 

in het Vlaams Gewest; 

- De subsidie ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie 

administratieve overheid < 25%); 

- De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit; 

 

   Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze een in aanmerking komende KMO  

  zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener. De publieke dienstverleners komen  

  niet in aanmerking voor steun. 

  Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de KMO-portefeuille.  

 

http://www.agentschapondernemen.be/
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  Hoeveel subsidie kan uw onderneming krijgen? 

 

  De UHasselt, waarvan het VerpakkingsCentrum deelt uit maakt, is binnen de KMO-portefeuille  

  erkend voor de pijlers : 

   * Advies (erkenningsnummer DV.A217905 (Tech Transfer Office)) 

    TTO 

    contact : esther.stevens@uhasselt.be of +32 11 26 80 26 

    * Opleiding (erkenningsnummer DV.O215745 (School of Expert Education)) 

    SEE 

    contact : see@uhasselt.be of +32 11 26 86 40 

 

  De verscheidende bestaande pijlers alsook domeinen, afzonderlijke steunplafonds en percentages van de  

  kmo-portefeuille verdwijnen vanaf 1 april 2016. Alle types advies vallen dan onder 1 ‘paraplu’.  

  De vroegere pijlers technologieverkenning, strategisch advies en internationaal ondernemen vallen weg.  

  U kiest zelf voor welk type professionalising u de kmo-portefeuille gebruikt. De kwaliteit van de  

  dienstverlening blijft gewaarborgd door de erkenningsregeling voor dienstverleners. Vanaf 1 april 2016  

  zullen er nog uitsluitend erkenningen voor opleiding of advies toegekend kunnen worden. 

  De vernieuwde kmo-portefeuille wordt vereenvoudigd : elke kmo krijgt jaarlijks één subsidieplafond en één  

  steunpercentage dat die kmo afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of  

  advies. Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming.  

 

  Subsidiemogelijkheden : 

  De jaarlijkse totaalsubsidie wordt verhoogd. Waar men vroeger maximum 2.500 euro subsidie kreeg voor   

  opleiding en 2.500 euro voor advies, wordt de totaalsubsidie voor beiden samen opgetrokken tot 10.000  

  euro voor kleine en 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen.  

  Bovendien wordt er een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Voor alle  

  opleidingen en adviezen kan u, naargelang uw grootte, 30% of 40% laten subsidiëren. Daarbij vervalt  

  bovendien het maximum subsidieerbaar uurtarief van 90 euro dat dienstverleners mogen aanrekenen. 

 

 Opleiding  Advies 

Kleine ondernemingen steunpercentage 40%, steunplafond 10.000 euro 

Grote ondernemingen steunpercentage 30%, steunplafond 15.000 euro 

 

 

http://www.uhasselt.be/UH/techtransfer/Voor-bedrijven/hoe-samenwerken.html
mailto:esther.stevens@uhasselt.be
http://www.uhasselt.be/kmo-portefeuille-SEE
mailto:see@uhasselt.be
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  Criteria voor de groottebepaling : 

 Werknemers Omzet  Balanstotaal 

Kleine ondernemingen < 50 VTE ≤ 10.000.000 euro of ≤ 10.000.000 euro 

Middelgrote ondernemingen < 250 VTE ≤ 50.000.000 euro of ≤ 43.000.000 euro 

 

 

  Hoe ziet een aanvraagproces eruit? 

 

  Er is gekozen voor een eenvoudiger proces : een geautomatiseerd proces, zonder tussenkomst van een   

  dossierbehandelaar, zowel voor opleiding als advies. De online applicatie tool is eveneens vernieuwd.  

   

   Hoe zal de nieuwe flow van de kmo-portefeuille er uit zien? 

    

  Het aanvraagproces wordt eenvoudiger : 

    - Kmo’s zullen meteen de stortingsgegevens krijgen tijdens de aanvraag – ze hoeven hiervoor  

       niet te wachten op de bevestiging van de dienstverlener. 

    - Dienstverleners moeten niet meer alle goede aanvragen bevestigen – ze moeten enkel  

       reageren als een aanvraag foutief is. 

 
 

  Flow (vanaf 1 april 2016) 
 

KMO Dienstverlener 

Aanvraag + storting van het eigen aandeel 

(binnen de 30 dagen na aanvraag) 

 

 Stopzettingsaanvraag indien niet OK 

Volgen van de opleiding of het advies Geven van de opleiding of het advies 

 Opmaak factuur 

Betaling via de kmo-portefeuille  
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  Een nieuw subsidie-instrument : de kmo-groeisubsidie  

 

  Naast de kmo-portefeuille komt er een nieuw subsidie-instrument: de kmo-groeisubsidie. 

 

  Met de kmo-groeisubsidie wordt het strategische advies van de kmo-portefeuille, de pilootprojecten  

  voor strategisch ICT- en Personeelsmanagementadvies en de aanwervingspremie voor  

  kennismanagers samen met de IWT starterstudies geïntegreerd in één nieuw instrument,  

  complementair aan de kmo-portefeuille en de andere steuninstrumenten van het Agentschap  

  Innoveren en Ondernemen 

 
  Met de  kmo-groeisubsidie kunnen kmo’s gericht steun krijgen voor hun groeitrajecten door innovatie,   

  internationalisering of transformatie. De financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven  

  van de benodigde kennis gericht op groei. Dit kan zowel bij het oriëntatie- (voor een recent opgerichte  

  onderneming) of het heroriëntatieproces (bestaande onderneming). 

 
  Voor het verwerven van de kennis kan de kmo vrij kiezen om met een externe dienstverlener samen  

  te werken en bijgevolg advies aan te kopen, dan wel om kennis te verankeren in de onderneming  

  door de aanwerving van een strategisch profiel. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt  

  hoeven hiervoor niet erkend te zijn. 

 

   

 
 

  Een steunaanvraag voor de kmo-groeisubsidie zal twee maal worden beoordeeld door de  

  administratie. Bij de indiening van het dossier wordt de aanvraag bekeken en een tweede beoordeling  

  volgt ex post bij de uitbetaling van de subsidie. 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

Aanwerving 
25.000 euro 

Externe dienstverleners 
25.000 euro 

Groei door Transformatie, Innovatie en/of Internationalisering 


