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Wat 

De kmo-portefeuille is een steunmaatregel waarbij eenmanszaken, kmo’s, vrije beroepen en zelfstandigen 
jaarlijks subsidies kunnen bekomen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van de onderneming 
verbeteren. Dit is meer bepaald een subsidie voor opleiding en advies bij een geregistreerde dienstverlener.  

Wie 

De kmo-portefeuille is toegankelijk voor iedere onderneming in de privésector die gevestigd is in het Vlaamse 
Gewest en die voldoet aan de Europese definitie van kmo. De kmo-portefeuille is aldus niet van toepassing voor 
grote ondernemingen, vzw’s, ondernemingen uit het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest en 
overheidsbedrijven.  

De NACEBEL-code van de onderneming moet voorkomen in de lijst die is opgenomen in de bijlage bij het 
ministerieel besluit van 26.02.2016. 

De onderneming moet tevens in orde zijn met de regelgeving in het Vlaamse Gewest en mag daarbij geen 
achterstallige RSZ-schulden hebben. 

De onderneming moet voor de opleiding en advies beroep doen op een geregistreerde dienstverlener. Het 
project moet hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren. 

Bedrag 

De omvang van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de onderneming en is ook begrensd per jaar. 
Onderstaande percentages en plafonds zijn van toepassing sedert 01.01.2020: 

  Opleiding/Advies 

kleine ondernemingen steunpercentage: 30% 

steunplafond per jaar: max. € 7.500,00 

middelgrote ondernemingen steunpercentage: 20% 

steunplafond per jaar: max. € 7.500,00 

 

Verder gelden volgende richtlijnen: 

- De kosten die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn steeds excl. btw; 

- De kostprijs van een opleiding bedraagt minimum € 100,00 (excl. btw) en die van een advies minimum € 
500,00 (excl. btw); 

- Kosten voor cursusmateriaal tijdens de opleiding komen ook in aanmerking; 

- Verplaatsingskosten van de opleidingsverstrekker en cateringkosten (catering tot max. € 25,00/dag en 
per persoon) zijn aanvaardbaar als kost voor zover ze in een functionele relatie staan met de opleiding. 

Aanvragen 

De aanvraag en de toekenning van de subsidie verloopt volledig digitaal. Via de website http://www.kmo-
portefeuille.be/ kan de aanvraag ingediend worden. Na het aanmelden via de link, komt u in het 
ondernemersloket terecht en vervolgens kan u doorklikken om een aanvraag te starten. 
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Kmo-groeisubsidie 

Kmo's die een groeisprong willen realiseren kunnen via de kmo-groeisubsidie steun krijgen voor het verwerven 
van de kennis die nodig is om te groeien. Deze maatregel is complementair aan de kmo-portefeuille en is gericht 
op volgende thema’s: innovatie, internationalisering, digitale transformatie of duurzaam en circulair ondernemen.  

De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die nodig is om het 
groeitraject te kunnen realiseren. Dit kan door zich te laten adviseren door een externe dienstverlener (al dan niet 
erkend of geregistreerd); of door het aanwerven van een werknemer die het juiste profiel heeft om dit te 
realiseren. 

Het project moet minstens € 20.000,00 (excl. btw) bedragen en er kan per groeitraject maximaal 1 subsidie-
aanvraag toegekend worden. 

Meer informatie over de kmo-groeisubsidie vindt u via https://www.vlaanderen.be/kmo-groeisubsidie-steun-voor-
groeitrajecten-bij-kmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, 
waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. 


