
Handleiding steunaanvraag voor opleiding 



Aanmelding bij KMO portefeuille



Selecteer de onderneming



Indien je emailadres correct is, klik je daarna op ‘KMO Portefeuille’

Check je emailadres indien nodig en klik 
op ‘Mijn dossiers’



Klik op “Nieuwe subsidie” aanvragen



Om je steunaanvraag succesvol af te ronden zijn er 9 stappen te doorlopen. De stappen worden uitgebreid 
uitgelegd aan de hand van de volgende slides. 

STAP 1: de activiteit van uw onderneming selecteren

STAP 2: uw projectgegevens invullen

STAP 3: de juiste dienstverlener selecteren

STAP 4: op eer verklaren dat de projectgegevens juist zijn

STAP 5: toekenning van uw subsidienummer en stortinggegevens

STAP 6: uw eigen bijdrage storten op de KMO portefeuille rekening

STAP 7: Opdracht geven aan KMO portefeuille om het totaalbedrag van uw factuur te betalen aan Els Van 
Laecke Breakthrough Academy (uw eigen bijdrage + subsidiebedrag van de overheid). Bekijk de bedragen 
op je factuur. 

STAP 8: Checken of uw factuur correct betaald werd in uw KMO portefeuille overzicht

STAP 9: De BTW overmaken aan Els Van Laecke Breakthrough Academy. Zie bedragen op je factuur. 

9 stappen om je steunaanvraag 
SUCCESVOL af te ronden



Selecteer de NACE code 

van je eigen 

onderneming en klik 

daarna op ‘Ga verder’ 

STAP 1: de activiteit van uw onderneming 
selecteren



- Selecteer het vakje ‘opleiding’
- Vul bij ‘Naam opleiding ‘Yes2me for bizwomen – deel 1 -

online’ in
- Selecteer bij ‘Thema ‘Persoonlijke ontwikkeling’
- Vul het aantal deelnemers van uw bedrijf aan de opleiding in

- Vul bij ‘Datum inschrijving’ de datum in wanneer u het 
projectvoorstel/offerte voor de opleiding hebt goedgekeurd 

online of per mail 

- Vul daarna de kostprijs van de opleiding exclusief de BTW in

STAP 2: uw projectgegevens invullen



- Vul bij dienstverlener de dienstverlener-

nummer van Els Van Laecke 

Breakthrough Academy in:   

DV.O220069 

naam 

- Klik daarna op ‘selecteer’

STAP 3: de juiste dienstverlener selecteren



STAP 4: op eer verklaren dat de 
projectgegevens juist zijn



- Print of bewaar uw stortingsgegevens

- Voer op tijd de betaling uit met de juiste 

gegevens en mededeling

- ! OPGELET: let erop dat uw bank soms 

enkele dagen nodig heeft om uw 

betaling te verwerken. Doe de betaling 

dus enkele dagen voor de uiterste 

betaaldatum,

STAP 5: toekenning van uw 
subsidienummer en stortinggegevens



Om de totaalprijs van de factuur van uw opleiding te betalen, klikt u op ‘hier’ in de bevestigingsmail die u 
ontvangen heeft van de kmo-portefeuille na uw storting. 

STAP 7: Opdracht geven aan KMO portefeuille om het 
totaalbedrag van uw factuur te betalen aan Els Van 

Laecke Breakthrough Academy

FICTIEF VOORBEELD

1. KLIK OP LINK IN BEVESTIGINGMAIL VAN KMO PORTEFEUILLE VAN JE STORTING



Door op voorgaande link te klikken komt u terecht in het overzicht van uw KMO portefeuille dossiers. Hier klikt u 

op de knop ‘betalen’.  

Indien de link in voorgaande mail niet werkt, kan u ook op deze pagina terechtkomen door opnieuw naar 

www.kmo-portefeuille.be te surfen, aan de rechterkant op ‘Log in KMO portefeuille’ te klikken en in te loggen 
met uw ID kaart of token. Daarna klikt u op ‘mijn dossiers’ en ziet u onderstaand scherm (zie ook slide 2-3-4). 

Hier klikt u op de knop ‘betalen’.     

STAP 7: Opdracht geven aan KMO portefeuille om het 
totaalbedrag van uw factuur te betalen aan Els Van 

Laecke Breakthrough Academy

2. KLIK OP BETALEN

http://www.kmo-portefeuille.be/


- Vul hier het totale 
bedrag van uw  Els 
Van Laecke 
Breakthrough 
Academy factuur in 
(bedrag excl BTW) 
en catering tot max 
25 €/dag.- Vul hier het 
referentienummer 
van uw Els Van 
Laecke 
Breakthrough 
Academy factuur in.

- Vul hier NAAM 
DEELNEMER + 
NAAM TRAINING 

STAP 7: Opdracht geven aan KMO portefeuille om het 
totaalbedrag van uw factuur te betalen aan Els Van 

Laecke Breakthrough Academy

3. GEEF DE CORRECTE GEGEVENS IN



Check of de factuur correct betaald werd aan Els Van Laecke Breakthrough Academy en uw dossier correct werd 
afgewerkt. Dit doe je door in je KMO portefeuille overzicht* te verifiëren of er bij status ‘afgewerkt’ staat. 
Wanneer er afgewerkt bij uw dossier staat, mag u er zeker van zijn dat de betaling correct werd uitgevoer. U kan 
eveneens nog een beoordeling achterlaten voor Els Van Laecke Breakthrough Academy. 

*U komt in uw kmo portefeuille overzicht terecht door naar www.kmo-

portefeuille.be te surfen, aan de rechterkant op ‘Log in KMO portefeuille’ te klikken 
en in te loggen met uw ID kaart of token. Daarna klikt u op ‘mijn dossiers’ en ziet u 
onderstaand scherm (zie ook slide 2-3-4). Hier klikt u op de knop ‘betalen’.     

STAP 8: Checken of uw factuur correct betaald 
werd in uw KMO portefeuille overzicht

http://www.kmo-portefeuille.be/


Nadat uw factuurbedrag exclusief BTW werd overgemaakt aan Els Van Laecke Breakthrough Academy, is er nog een 
laatste betaling te doen: de BTW van de factuur overmaken. Het BTW- bedrag mag gestort worden op het 
rekeningnummer van Els Van Laecke Breakthrough Academy (IBAN: BE20 0688 9555 5456).  

STAP 9: De BTW overmaken aan Els Van Laecke 
Breakthrough Academy



Nog vragen rond KMO portefeuille aanvraag?


