
Overeenkomst/inschrijving bij
erkende dienstverlener

Onderneming doet
subsidieaanvraag via de website

www.kmo-portefeuille.be

Onderneming ontvangt mail met
vraag om eigen aandeel te storten

Onderneming stort eigen bijdrage 
in de elektronische protefeuille 

dmv storting aan Sodexo

Onderneming kan de erkende
dienstverlener betalen met de
elektronische portefeuille via

www.kmo-portefeuille.be

Ten laatste 14 kalenderdagen
na aanvang van de prestaties

Binnen de 30 kalenderdagen na
bevestiging van het Agentschap

Ondernemen

Dienstverlener bevestigt de aanvraag

Vlaamse overheid vult de elektronische portefeuille aan

De gebruikshandleiding van de kmo-portefeuille helpt je om vlot een subsidieaanvraag in te dienen

STAPPENPLAN KMO-PORTEFEUILLE

SUBSIDIES AANVRAGEN EN ONTVANGEN

De kmo-portefeuille aanvragen doe je vlot via e-loketondernemers.

De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als je voor de eerste
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.



PRAKTISCH VOORBEELD

U doet als klant beroep op Dux Belgium bv voor een adviesopdracht. Er wordt een offerte 
ondertekend voor totaal bedrag €3.630,00 (incl. btw) = € 3.000,00 + 21% btw (€630,00).

Van dit bedrag kan 30% van het overeengekomen bedrag exclusief btw gesubsidieerd worden, 
ofwel in dit geval €900,00.

STAP 1:

Aanvraag subsidiedossier via www.kmo-portefeuille.be voor €3.000,00 . Hiervoor maakt u een 
subsidieproject aan met dienstverlener Dux Belgium bv  ( registratienummer is DV.O241098 voor 
opleiding of DV.A241099 voor advies ). Er wordt hierbij ook gevraagd het project / opdracht kort te 
omschrijven, zie offerte.

Let wel het projectbedrag dat u moet ingeven is gelijk aan het volledige overeengekomen bedrag 
excl. BTW!, dwz € 3.000,00.  

Deze aanvraag van het KMO subsidiedossier moet ten laatste 14 kalenderdagen na start van het 
advies of opleiding ( samenwerking ) zijn geregistreerd ! 

STAP 2 :

Na de aanvraag krijgt u per mail een uitnodiging om 70% van het overeengekomen bedrag, in ons 
voorbeeld €2.100 te betalen op de rekening van de KMO Portefeuille. Deze betaling moet 
gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging subsidieaanvraag. 

De overheid stort haar 30% in uw KMO subsidiedossier bij, na de betaling van jouw bijdrage 
waardoor er nu in het KMO subsidiedossier een bedrag van € 3.000 ter beschikking staat om de 
facturen mbt het overeengekomen advies te betalen aan Dux Belgium bv.

Let wel hiermee is nog geen betaling gebeurt aan de dienstverlener Dux Belgium bv. Er is enkel 
een bedrag door u ( electronisch ) beschikbaar in het KMO subsidiedossier om te betalen, zie 
volgende stap.

STAP 3 :

U ontvangt van Dux Belgium bv, ofwel in één keer ofwel in enkele keren en na het advies een 
factuur voor de geleverde en afgesproken prestaties. Als voorbeeld worden de overeenkomst van 
advies in 2 keer gefactureerd.

Wanneer u de eerste factuur ontvangt van € 1.815,00 incl. btw ( ofwel €1.500,0 voor prestaties en
€315,00 btw ) moet deze betaald worden via het aangemaakte KMO subsidiedossier.

Hiervoor gaat u naar de www.kmo-portefeuille.be en logt u in om deze factuur te betalen.

U geeft nu via het geaccepteerde KMO subsidiedossier de opdracht om €1.500,00 van uw totaal 
ter beschikking subsidiebedrag uit te betalen op rekening van Dux Belgium bv. Let wel btw mag 
niet via deze subsidie worden betaald !

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille


Door deze opdracht zal de dienstverlener Dux Belgium bv binnen een termijn van 2 à 3 weken
door de KMO Portefeuille een bedrag van €1.500,00 euro ontvangen op zijn rekening.

STAP 4 :
De btw op deze factuur is nu nog niet betaald ( btw €315,00 ), en moet rechtstreeks door u worden
vereffend.
U doet de betaling van de zuivere btw op de rekening van Dux Belgium bv, BE79 0014 4805 8133
(GEBABEBB) met vermelding van het factuurnummer.
Door deze storting van de btw is de integrale factuur vereffend €1.500,00 door de KMO
Portefeuille en €315,00 voor het btw – bedrag door u rechtstreeks.

Hulplijn 😉 :
Bij vragen of onduidelijkheden bel het gratis nummer 1700 of contacteer ons info@duxbelgium.be -
056/21.57.00


