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In deze brochure vind je praktische informatie met betrekking het gebruik van KMO 
Portefeuille. Heb je na het doornemen van deze brochure nog vragen, neem dan contact op 
met opleidingscentrum De Nestor via telefoon (+32 9 375 31 69) of via mail 
(opleiding@denestor.be) 
 
Wat is KMO Portefeuille? 
 
De KMO Portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse 
KMO’s moet ondersteunen. Via een laagdrempelige en interactieve webtoepassing kunnen 
ondernemers jaarlijks subsidies voor opleiding of advies  bekomen van de Vlaamse 
overheid. 
 
De tussenkomst en het totaalbedrag van de subsidie wordt bepaald door de grootte van de 
onderneming. 
 

 opleiding advies 

Kleine ondernemingen steun 40%, maximum € 10.000,00 

Middelgrote ondernemingen steun 30%, maximum € 15.000,00 

 
Hoe KMO Portefeuille gebruiken? 
 
● Inschrijven 
 

○ U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving voor deelname aan een open 
opleiding of organisatie van een in-company opleiding. Dit document geldt als 
overeenkomst in het kader van de KMO Portefeuille. 

○ Op basis van deze overeenkomst kan een nieuw project worden aangemaakt, 
zodat de opleiding betaald kan worden voor aanvang ervan. 

 
● Aanvraag 
 

○ Surf naar: http://www.kmo-portefeuille.be. Klik op de knop “KMO Portefeuille”. 
Aanmelden via een “Federaal token” of eID. 

○ Kies de maatregel “KMO Portefeuille” om de subsidieaanvraag in te dienen. 
○ Erkenningsnummer van opleidingscentrum De Nestor: DV.O108979. 
○ Het subsidieer bedrag is de kostprijs van de opleiding exclusief BTW, 

verplaatsingskosten, … 
○ Let op! De aanvraag kan slechts ten laatste tot veertien dagen na aanvang van 

de opleiding. 
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● Bevestiging 
 

○ Opleidingscentrum De Nestor bevestigt uw aanvraag. 
 
● Betaling 
 

○ Via mail wordt gevraagd het eigen aandeel te storten. Stort deze bijdrage zo snel 
mogelijk aan Sodexo. 

○ Tegelijk dient het niet-subsidieer bedrag (BTW, verplaatsingskosten, …) gestort 
te worden op rekening van opleidingscentrum De Nestor: 
 
ING - BE38 3631 3241 7972 (BBRUBEBB) 
BNP PARIBAS FORTIS - BE06 0017 4716 6222 (GEBABEBB) 
KBC - BE61 7370 2819 5317 (KREDBEBB) 

○ De Vlaamse overheid stort de subsidie in uw KMO Portefeuille. 
 

● Betalingsopdracht 
 

○ Geef via KMO Portefeuille de opdracht aan Sodexo om de betaling van het 
volledige netto-bedrag aan opleidingscentrum De Nestor uit te voeren. 
 
Hiervoor dient het betalingsformulier in de elektronisch portefeuille verder 
aangevuld te worden (“acties betalen”). 

 
● Meer informatie of vragen? 
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Inschrijven voor een opleiding via het 
opleidingsportaal 

http://denestor.opleidingsportaal.be 

 ⇩  

Bevestiging inschrijving 
Praktische info en algemene voorwaarden 

 ⇩  

Subsidieaanvraag via de website 
www.kmo-portefeuille.be 

⇩ 

De Nestor bevestigt de 
subsidie-aanvraag 

 

Onderneming ontvangt een mail met vraag om 
eigen aandeel te storten. 

⇩ 

Binnen de 7 dagen na ontvangst 
van de mail 

 

Onderneming stort eigen aandeel aan Sodexo. 

 

Onderneming stort BTW aan De Nestor. 

⇩ 

De elektronische portefeuille 
wordt aangevuld. 

 

De onderneming geeft opdracht tot betaling van 
De Nestor via de elektronische portefeuille 

www.kmo-portefeuille.be 

⇩ 

De opleiding start. 
⇩ 

De onderneming ontvangt de factuur  voor de 
gevolgde opleiding. 
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Boekhoudkundige verwerking KMO Portefeuille 
 
Deze procedure geeft een overzicht van de boekhoudkundige verwerking bij gebruik van de 
KMO Portefeuille. De rekeningnummers kunnen variëren afhankelijk van het door u 
gebruikte rekeningstelsel of boekhoudprogramma. 
 
Voorbeeld: kostprijs van een opleiding (excl. BTW): € 1.000,00, kleine onderneming (40% 
tussenkomst). 
 

Boeking 1 Storting aan Sodexo van het eigen aandeel 

579001 KMO Portefeuille 600,00  

550000 @ Bank  600,00 

 

Boeking 2 Boeking van de te gebruiken subsidie 

579001 KMO Portefeuille 400,00  

489000 @ Ontvangen, niet gebruikte subsidies  400,00 

 

Boeking 3 Boeking van de factuur 

610000 Kosten opleiding personeel 1.000,00  

411000 Aftrekbare bTW 210,00  

440000 @ Leveranciers  1.210,00 

 

Boeking 4 Betaling van het niet-subsidieerbaar bedrag (bank) 

440000 Leveranciers 210,00  

550000 @ Bank  210,00 

 

Boeking 5 Betaling van de opleiding (KMO Portefeuille) 

440000 Leveranciers 1000,00  

579001 @ KMO Portefeuille  1000,00 

 

Boeking 6 Boeking van de subsidie 

489000 Ontvangen, niet gebruikte subsidies 400,00  

740000 @ Subsidies (KMO Portefeuille)  400,00 
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