Hoe financier je
je opleiding met de
kmo-portefeuille?
Onze experts volgen de evoluties op het vlak van
welzijn op het werk en hr op de voet en dat zetten we
om in een opleidingsaanbod waar je als ondernemer,
preventieadviseur of hr-medewerker écht iets aan hebt.
Bovendien kan je voor heel wat opleidingen financiële
ondersteuning krijgen via de kmo-portefeuille. Maar hoe
begin je daar nu aan? We zetten alle stappen nog eens op een rij.
Je aanvraag verloopt als volgt:

De kmo-portefeuille (KMOp) is een laagdrempelige en veel
gebruikte subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid,
waarmee je als kmo of zelfstandige een financiële
tegemoetkoming kan krijgen voor opleiding of advies.
Je kan de tegemoetkoming enkel aanvragen indien je
gevestigd bent in het Vlaamse Gewest.
Meer info en alle voorwaarden vind je op de website
van het Agentschap Ondernemen.

Je opleiding via Liantis
Bij Liantis kan je terecht voor diverse opleidingen. Het volledige
aanbod vind je op liantis.be/learnings/nl. Daarnaast is het
ook mogelijk om een opleiding op maat te organiseren rond
specifieke kmo-, hr- of welzijnsthema’s in jouw organisatie.

1

Schrijf je in voor een opleiding
bij een geregistreerde dienstverlener
(Liantis).

2

Vraag je subsidie aan via
e-loketondernemers.be/nl. Dat kan
tot 14 kalenderdagen na de start van de
opleiding. Voor je aanvraag heb je geen
factuur nodig.

3

Na goedkeuring van je aanvraag via
e-mail: stort je eigen bijdrage
(70% of 80%) in je elektronische
kmo-portefeuille (Sodexo). Je hebt
daarvoor 30 kalenderdagen tijd.

4

VLAIO stort daarop de subsidie in je
portefeuille. Je krijgt hiervan een
bericht via e-mail.

5

Jij (of een medewerker) volgt de
opleiding bij Liantis.

6

Je krijgt een factuur van Liantis en
geeft via de website van de kmoportefeuille opdracht tot betaling.

Hoe maak je gebruik van de kmo-portefeuille?
Wil je je opleiding deels financieren met de kmo-portefeuille
dan kies je een van de volgende geregistreerde dienstverleners
van Liantis:
• Liantis EDPB vzw met registratienummer DV.0104628
• Liantis Consult nv met registratienummer DV.0104945
Opgelet: duid de correcte dienstverlener aan zodat je
aanvraag vlot kan verlopen.

samen werkt.
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Wat is de kmo-portefeuille?

Veelgestelde vragen

Een subsidie aanvragen kan tot 14 kalenderdagen ná de start
van de prestaties.

Wat betekent de “start van de prestaties”?

De start van de opleiding is de eerste lesdag. Let op! Stap je later
in, dan houdt de kmo-portefeuille daar geen rekening mee voor
de berekening van de 14 kalenderdagen.

Heb je een factuur nodig om een subsidie aan te vragen?

Neen. Je vraagt een subsidie aan op basis van je inschrijving
voor een opleiding. De kmo-portefeuille of Sodexo levert geen
facturen, noch kwitanties af.

Wat is het verschil tussen storten en betalen?

Storten: Je stort je eigen bijdrage (70% of 80%) in je
kmo-portefeuille (op rekening van Sodexo).
Betalen: Je geeft via de website opdracht om de factuur van
Liantis te vereffenen via de kmo-portefeuille (zowel de inbreng
van de onderneming als het subsidiegedeelte).

Wat gebeurt er als je storting geannuleerd werd?

Je kan een nieuwe aanvraag doen voor dezelfde opleiding
op voorwaarde dat de prestaties nog geen 14 kalenderdagen
geleden gestart zijn.

Wanneer geef je als ondernemer opdracht tot betaling?

De betaling gebeurt in principe na ontvangst van de factuur van
de opleiding. Een project sluit automatisch af op 31 december
van het jaar volgend op het jaar van de subsidieaanvraag.

Nog vragen?
Voor extra informatie kan je altijd terecht bij je Liantis-contactpersoon of
je vertrouwde klantenadviseur.

samen werkt.
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Wat is de uiterste deadline om een aanvraag in te dienen?

