Instructies hoe te betalen met de KMO-portefeuille
De opleidingen van de Merksemse Rijschool komen in aanmerking voor steun via de KMO-portefeuille.
Hierbij de procedure waarmee u zich kunt inschrijven en hoe u kunt betalen met de kmo-portefeuille.
WAT?
De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s moet
ondersteunen. Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies,
advies internationaal ondernemen en technologieverkenning die worden ingekocht bij erkende
dienstverleners. Zie http://www.agentschapondernemen.be/artikel/wat-de-kmo-portefeuille.
VOOR WIE?
De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die
voldoen aan de voorwaarden van de KMO-portefeuille. U leest deze voorwaarden op
http://www.agentschapondernemen.be/artikel/wie-kan-gebruik-maken-van-deze-subsidie.

WERKWIJZE
• Maakt u voor het eerst gebruik van de kmo-portefeuille? Dan moet u zich eerst registreren.
De persoon die gemachtigd is door de onderneming om een subsidieaanvraag in te dienen, moet zich
kenbaar maken op de website van de KMO via zijn elektronische identiteitskaart of zijn federaal token.
Klik om u te registreren op de knop “Login KMO-portefeuille” rechts op de website
http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille

• Bent u reeds geregistreerd op de website van de kmo-portefeuille? En wenst u de kmo-portefeuille te
gebruiken voor een opleiding die door Merksemse rijschool wordt georganiseerd? Dan kunt u een
subsidieaanvraag indienen, waarbij u volgende stappen doorloopt:
1. U schrijft in voor een opleiding bij de Meksemse Rijschool.
2. U ontvangt van de Merksemse Rijschool een factuur die u kan gebruiken voor het aanvragen van
de subsidie
3. De aangerekende btw en alle andere niet-gesubsidieerde kosten betaalt u rechtstreeks aan de
Merksemse Rijschool.
4.

U dient een subsidieaanvraag in via de website www.kmo-portefeuille.be, Hierbij maakt u gebruik
van ons erkenningsnummer DV.O103173. De aanvraag verloopt als volgt:

U logt aan met u identiteitskaart of Federaal token, dan kan u
beginnen met de aanvraag.

Start steunaanvraag

In te vullen

Kies voor de pijler opleiding

Er zijn domeinen: als uw opleiding geen
peterschapsproject is, kiest u voor
‘algemeen domein’

Ons erkenningsnummer is: DV.O103173

Nadat u de dienstverlener gekozen heeft, krijgt u ter bevestiging zijn
gegevens te zien. Klik op de knop ‘ga verder’ indien het uw
dienstverlener is.

Vul hier de gegevens van uw inschrijving in.

Is deze aanvraag binnen de
maximumtermijn van 14 kalenderdagen
na startdatum?

Vul het aantal cursisten van uw onderneming in en noem deze bij naam.

Op basis van de ingevulde gegevens wordt uw steun berekend, rekening
houdende met een beperking van steun tot 45 euro per uur.

Vul hier het gewenste projectbedrag in.
Dit is het bedrag van u factuur (opleiding)
exclusief BTW

Uw steunaanvraag in een notendop.

Na uw akkoordverklaring krijgt u een projectnummer : uw subsidieaanvraag is nu
ingediend. De Merksemse Rijschool zal deze vervolgens beoordelen.
Bij een positieve beoordeling zal u de stortingsgegevens voor uw eigen aandeel
ontvangen. De Vlaamse overheid zal na ontvangst van uw eigen aandeel de
subsidie toevoegen aan uw portefeuille.
U kan vervolgens de factuur betalen via de portefeuille

Na goedkeuring krijgt uw steunaanvraag de status ‘bevestigd’ en krijgt u de
stortingsgegevens (zie hiervoor de actieknop ‘storten’). U krijgt deze gegevens
ook per mail (vandaar het belang van een juist mailadres).

U krijgt de stortingsgegevens ook per mail (indien uw adres correct is
opgegeven) – Wacht niet tot de laatste dag met storten !

Van zodra de storting toegevoegd is aan uw portefeuille zal de status van uw
steunaanvraag wijzigen naar ‘Lopend’ en wordt ook de overeenkomstige subsidie
aan uw portefeuille toegevoegd. U krijgt u hiervan een mailbericht zodat u de
facturen kan betalen via de actieknop ‘betalen’.
b) De Merksemse rijschool bevestigt de aanvraag die u via de website www.kmo-portefeuille.be hebt

Vul het betaalformulier in. Het saldo van uw portefeuille bevat uw eigen aandeel,
vermeerderd met de subsidie.(het totale aangevraagde project bedrag) U moet
nu aangeven welk bedrag u hiervan wenst te gebruiken ter betaling van uw
factuur.

Gebruik de mededeling die op uw factuur
staat!

Bevestiging van de betaalgegevens.

Nadat de betaling verwerkt is krijgt de steunaanvraag een definitieve status, nl.
‘afgewerkt’ en zal de factuur van uw dienstverlener betaald worden.

SCHEMA WERKWIJZE

