
  

 

 

 
 
 
 
Op 16.12.2005 werd de ondernemerschapsportefeuille door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Dit 
elektronisch instrument verving de 4 voorgaande chequesystemen (de adviescheque, de 
opleidingscheque, de gratis-opstartcheque en de durf-na-adviescheque). 

De ondernemerschapsportefeuille werd op 22.05.2006 gelanceerd onder de nieuwe benaming BEA, 
hetgeen staat voor Budget voor Economisch Advies. 

Met ingang van 01.01.2009 is de KMO-portefeuille de vereenvoudigde opvolger van BEA.  

 

Wat ? 

De KMO-portefeuille is een webtoepassing waarlangs zelfstandigen en KMO’s jaarlijks subsidies kunnen 
bekomen voor ondersteuning van diverse processen (o.a. ondernemen, innoveren en 
internationaliseren). Deze steunmaatregel is erop gericht het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren 
van de onderneming te verbeteren.  

Sedert 2009 vervangt de KMO-portefeuille BEA (Budget voor Economisch Advies).  

 

Wie ?  

De KMO-portefeuille is toegankelijk voor elk bedrijf in het Vlaams Gewest dat voldoet aan de Europese 
definitie van KMO, m.n.: 

- minder dan 250 werknemers tewerkstellen; 

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

- beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium.  

Bovendien dient de NACE-BEL-code van de onderneming voor te komen in de lijst, opgenomen in de 
bijlage van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19.12.2008. 

Tot slot mag de onderneming niet in handen zijn van overheidsbedrijven of van bedrijven waarin de 
overheid een participatie heeft van minstens 25% in kapitaal of stemrechten.  

De KMO-portefeuille is aldus bijvoorbeeld niet van toepassing voor:  

- grote ondernemingen;  

- VZW’s;  

- bedrijven uit het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest;  

- de overheid. 

 

Waarvoor ?  

Het project moet hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige 
bedrijfsfunctioneren en dient te verlopen via een erkende dienstverlener.  

De KMO-portefeuille omvat volgende pijlers:  

- Opleiding: Dit omvat opleidingen gevolgd door werknemers met als doel het verbeteren van het 
huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren en gericht op de kernprocessen van de onderneming. Ook 
voor wettelijk verplichte opleidingen kan steun worden aangevraagd.  

- Advies: Schriftelijke, specifieke en waardevolle raadgevingen en aanbevelingen op maat van de 
onderneming. Deze adviezen omvatten een analyse van het probleem, een eigenlijke advies, een 
implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.   
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- Technologieverkenning: Het inschakelen van een erkend kenniscentrum dat via studiewerk op maat 
van de KMO de nodige kennis aanbrengt om innovaties door te voeren. Het resultaat bestaat uit een 
grondig technologisch advies eventueel aangevuld met een korte opleiding. Het heeft tot doel 
inzichten aan ondernemingen te geven als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag 
met betrekking tot een product, proces of dienst. 

- Advies internationaal ondernemen: KMO’s die buitenlandse ambities hebben op vlak van export of 
investeringen. Het gaat om schriftelijke, doelmatige raadgevingen en aanbevelingen met betrekking 
tot het in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen ten behoeve van 
bedrijven die willen internationaliseren.  

- Strategisch advies: Dit advies is gerelateerd aan een kantelmoment binnen de onderneming. Het 
omvat een haalbaarheidsstudie of studie die de economische en financiële haalbaarheid van het 
project bewijst. Het advies biedt een langetermijnoplossing die invloed heeft op de hele organisatie. 

- Coaching: Begeleiding om de persoonlijke effectiviteit van de gecoachte in zijn 
ondernemingsprocessen te verbeteren. Er wordt steun gegeven aan coachingprojecten rond 
welbepaalde beleidsrelevante uitdagingen bij KMO’s, zoals bedrijfsoverdracht of internationale groei. 

 

 Opleiding Advies  Technologie- 
verkenning 

Advies 
internationaal 
ondernemen 

Strategisch 
advies  

Coaching 

Steun % 50 % 50 % 75 % 50 % 50 % 50 % 

Steunplafond per 
pijler 

€ 2.500,00 € 2.500,00  € 10.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 

Minimum 
projectbedrag 

€ 100,00 € 500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 7.500,00 € 500,00 

Maximum per 
periode 

€ 15.000,00 € 25.000,00 

Periode 1 jaar 

Maximale 
subsidie per uur 

€ 45,00 € 45,00 € 67,50 € 45,00 / / 

 

De pijlers opleiding, advies, technologieverkenning en coaching dienen bij te dragen tot de versterking, 
groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. 

Hoe ?  

De ondernemer dient hiervoor een aantal stappen op de website van de KMO-portefeuille (www.kmo-
portefeuille.be) te doorlopen. Deze procedure verschilt afhankelijk van de pijler waarvoor men 
tussenkomst wenst.   

Eerst en vooral dient de ondernemer een projectovereenkomst af te sluiten met een erkende 
dienstverlener voor één van bovenvermelde projecten.  

Alvorens de onderneming steun kan aanvragen, dient men zich te registreren.  

Nadat men zich geregistreerd heeft, kan men zich aanmelden op deze website en alle stappen doorlopen.  

 

Website ?  

www.kmo-portefeuille.be 
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