
KMO-PORTEFEUILLE 

Subsidies aanvragen en ontvangen 
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. 

• 1 

Je schrijft je in voor een opleiding of je ondertekent een 
adviesovereenkomst 
bij een geregistreerd dienstverlener. Zoek een geregistreerde dienstverlener. 
 
Erkenningsnummer PCVO Moderne Talen: DVO 100425 
ð Voor cursisten NT2, richtgraad 1 +2 

 
Erkenningsnummer PCVO Limburg: DVO 100427 
ð Voor cursisten Talen + NT2 richtgraad 3 + 4 

• 2 

Je doet de subsidieaanvraag via deze website 
online en ten laatste 14 dagen na de aanvang van de opleiding of de 
adviesverlening. 

• 3 

Je stort je eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening van onze 
financiële partner Sodexo 
Ten laatste 30 kalenderdagen na je online aanvraag moet het geld op de 
kmo-portefeuille rekening staan. Let er op dat je de stortingsgegevens 
(inclusief mededeling) exact overneemt. Hou er rekening mee dat je bank 
enkele dagen verwerkingstijd nodig heeft. 
 
 



• 4 

Agentschap Innoveren & Ondernemen stort je subsidie eveneens op 
deze rekening 
Wanneer je storting tijdig en correct op de rekening bij Sodexo staat, maakt 
de Vlaamse overheid de subsidie eveneens over naar deze rekening. Je 
ontvangt hiervan een melding per e-mail. Opgelet, de totaalsom wordt op dit 
moment nog niet betaald aan je dienstverlener. 

• 5 

Jij of je medewerker volgt de opleiding of krijgt het advies 

• 6 

Je ontvangt de factuur en betaalt online via de kmo-portefeuille 
Wanneer je dienstverlener je een factuur stuurt, kan je via de website 
opdracht geven om deze via je kmo-portefeuille rekening te laten betalen. 

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

 

Voor bijkomende vragen mag je steeds mailen naar sylvie.loos@limburg.be 


