
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en bespaar op je opleiding 

Verdien tot 30% terug van je opleiding 
VBZV vzw is een erkende dienstverlener 

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waarmee je een groot deel van het 

inschrijvingsgeld kan recupereren. VBZV vzw is als opleidingsinstelling een erkende dienstverlener. 

 

Ik wil gebruik maken van kmo-portefeuille, hoe doe ik dit? 

Het bedrag dat je kan inbrengen omvat enkel het volledige cursusgeld exclusief btw. Voor het exacte 
bedrag consulteer je onze website en zoek je de navorming op waarvoor je bent in geschreven. 

 

Stappen 

1. Je schrijft in voor een navorming via www.vbzv.be en ontvangt een bevestigingsmail van 

VBZV vzw 

2. Je registreert en meldt aan op kmo-portefeuille.be 

➢ Registreer je KMO online (enkel bij een eerste aanvraag) via www.kmo-

portefeuille.be met je elektronische identiteitskaart (e-ID) of via je federaal token. 

➢ Vul de gegevens van je KMO in. 

➢ Je bent nu gelinkt aan een KMO. 

3. We sturen je min. 2 weken vooraf de factuur digitaal door met de nodige gegevens 

4. Je dient een projectaanvraag in en geeft als projectbedrag het inschrijvingsgeld excl. btw in 

➢ Je vindt dit bedrag terug op de factuur of op de website. 
 

5. VBZV controleert en informeert je over jouw aanvraag (met indien nodig, instructies over 
het corrigeren van je aanvraag) 

6. De portefeuille geeft aan hoeveel zij subsidiëren en hoeveel jij dient te betalen 

7. Je betaalt jouw deel aan de kmo portefeuille  

8. Na betaling aan de kmo portefeuille, moet je nog eens inloggen en op de betaalknop 

drukken zodat het geld op onze rekening wordt gestort 

➢ Bij factuurnummer geef je de gestructureerde mededeling, factuurnummer of OGM-

code in en geef je toestemming om de portefeuille door te storten op onze rekening 

➢ De betaling van KMO-portefeuille naar ons duurt gemiddeld 14 kalenderdagen! 
 

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


9. (Indien van toepassing) Je betaalt de btw rechtstreeks aan VBZV vzw met de vermelding 

van factuurnummer 

10. Na 14 werkdagen ontvangen wij jouw volledige betaling 

 
Belangrijke info 

 

➢ Het inschrijvingsgeld excl. BTW moet minstens 100 euro bedragen voor KMO-P. 
➢ Je aanvraag moet ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding gebeuren.  

➢ VBZV vzw heeft een erkenningsnummer DV.O244819 Dit nummer vind je steeds terug in 
je bevestingsmail en op de factuur.  

➢ Kmo-portefeuille is een dienst van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Heb 
je vragen? Je kan hiervoor terecht op het gratis nummer 1700 of check de uitgebreide faq  op 
de site van KMO portefeuille. 

 
 

 

http://www.vlaio.be/artikel/wat-de-kmo-portefeuille

