
HANDLEIDING KMO-PORTEFEUILLE

Vanaf 01/12/2017 hebben wij, Eye Contact / Lazuli Training, een KMO-Portefuille 
met erkenningsnummer DV.O XXXXXX (de O is een letter is en niet het cijfer nul!)

A. WAT IS EEN KMO-PORTEFEUILLE? 

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling van de Vlaamse Overheid. Zij willen 
hiermee de Vlaamse ondernemers ondersteunen in opleidingen en bijscholing.
Het is een steunmaatregel bedoeld voor kmo’s en vrije beroepen. De subsidie 
is toegankelijk via een laagdrempelige en interactieve webtoepassing. De kmo-
portefeuille wil opleiding, advies en mentorschap voor nog meer kmo’s toegankelijk te 
maken.

B. VOOR WIE IS DE KMO PORTEFEUILLE BESTEMD? 

Voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de 
portefeuille

• De subsidie is enkel van toepassing voor Vlaamse Ondernemers,  
- niet voor Nederlanders (deze hebben een andere regeling via hun belastingen), 
- niet voor het Waals Gewest,  
- voor het Brussels Gewest zijn er wel mogelijkheden, mist een ingewikkelde       
procedure.

• De gevolgde opleiding dient ter ondersteuning van de activiteit vermeld op je 
handelsregister (NACE-code)

• De persoon die de opleiding volgt staat ingeschreven als werknemer in het bedrijf 
dat de opleiding aanvraagt.

• Er dient een 80% aantoonbare aanwezigheid te zijn op de opleiding.

Het Lazuliteam zal dit steeds streng nakijken om onze erkenning te behouden.

C. HOEVEEL BETAALT DE VLAAMSE OVERHEID?

Heb je een ondernemingsnummer, dan kan je bij de Vlaamse Overheid een subsidie 
aanvragen voor het volgen van een opleiding bij Eye Contact / Lazuli Training. 

• Je kan maximaal 4.000 euro subsidie krijgen of dus voor 10.000 euro aan 
opleidingen volgen per jaar.

• Je kan twee jaar gebruik maken van je subsidie en dan een jaar niet.  
Voor opleidingen in het derde jaar dien je het budget van het tweede jaar te 
gebruiken.



D. WANNEER DIEN JE JE AANVRAAG TE DOEN?
 
Je dient de aanvraag van de subsidie te doen vóór de start van de opleiding of 
maximaal 14 dagen na de start ervan.

E. HOE WORDT DE FACTUUR BETAALD?

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling. Dit wil zeggen dat je voor de opleiding 
van ons een “gewone” factuur ontvangt voor het volledige bedrag van de opleiding.
Dit is een factuuur die je gewoon in je boekhouding kan inboeken en waarvan je de 
kosten kan inbrengen zoals bij alle andere facturen.

Het verschil zit hem in de betaling van deze factuur. Deze gebeurt in verschillende 
stappen.

1. Je dient eerst je aanvraag in bij KMO-Portefeuille. (zie hoofdstuk F procedure)
2. Als je aanvraag goedgekeurd is, krijg je een uitnodiging om 60% van het 

factuurbedrag (excl BTW) te betalen aan Sodexho. Zij regelen de betalingen van de 
KMO-portefeuille

3. In je KMO-portefeuille zal de overheid jouw bedrag (60%) aanvullen met de subsidie 
(40%), zodat je de factuur kan voldoen.

4. Op het moment dat wij het projectnummer ontvangen van de KMO-portefeuille, 
maken wij een factuur. 

5. Je betaalt:
1. de factuur door vanuit je KMO-portefeuille, jouw aandeel 60% en de subsidie 

40%, samen over te maken aan ons. 
Je doet dit door bij je project op “betalen” te klikken. Opgelet, je dient het 
volledige bedrag = 100% over te maken aan ons, niet een deel zoals vaak 
gedacht!

2. het BTW bedrag afzonderlijk en rechtstreeks op ons rekeningnummer:   
BE08 0016 3926 2513. Daar heeft de KMO-portefeuille niets mee te maken. Dit 
bedrag krijg je ook terug bij je BTW aangifte, tenzij je een klein statuut hebt. Dan 
kan je dit bedrag wel in je onkosten inbrengen en hoef je ook geen BTW af te 
staan op je prestaties.

Om alles vlot te laten verlopen betaal je best binnen 30 kalenderdagen.



F. PROCEDURE

We proberen je hier even een handje te helpen met deze “eenvoudige” procedure. 
De procedure is in de loop der jaren reeds verschillende malen aangepast en 
verstrengd, beslis dus nu om je opleiding te volgen!

1. HOE REGISTREER JE JEZELF VOOR DE EERSTE KEER ALS NIEUWE GEBRUIKER?    
     (met identiteitskaart)

Wat heb je nodig?
• een identiteitskaartlezer aangesloten op je computer (dezelfde als voor je 

belastingsaangifte)
• je identiteitskaart en je PIN code ervan
• een geldig e-mailadres
• het BTW nummer van je onderneming

Welke stappen moet je doen? 
• log in op KMO-portefeuille
• klik op de rechter knop KMO-portefeuille
• kies hoe je jezelf wenst te registreren, via je identiteitskaart of via een federaal 

token
• vul de gevraagde gegevens is
• meld je aan voor je onderneming door je BTWnr/ondernemersnummer in te 

toetsen.

wacht dan eventjes  …………………………………………………

• je krijgt een code toegestuurd via mail 
• tik deze code in om jouw persoon bevoegd te maken voor jouw onderneming

Proficiat, je bent nu als persoon gekoppeld aan je onderneming!

Hoe de eerste keer inloggen?
De eerste maal dat je inlogt dien je een aantal gegeven in te voeren voor jouw 
onderneming.  
Hou volgende gegevens bij de hand:

• je rekeningnummer
• je omzet van vorig boekjaar, of de omzet die je verwacht
• begin en einde van boekjaar
• …

Eens je die gegevens ingegeven hebt kan je de optie KMO-portefeuille kiezen.
Daar kan je een aanvraag indienen.



2. HOE EEN AANVRAAG INDIENEN ALS GEREGISTREERD GEBRUIKER? 

Kies in je KMO-portefeuille voor het aanvragen van een nieuwe opleiding. 
1. kies Eye Contact / Lazuli Training of zoek via ons Erkenningsnummer (DV.

OXXXXXX)
2. zoek de opleiding van jouw keuze. 
3. vul de gevraagde velden in:

- (de NACE-code kan je vinden op je inschrijving bij het handelsregister, via de 
Kruispuntbank, of je vraagt ze bij je boekhouder)

- datum is de datum van aanvraag
- het bedrag en het aantal uren, kan je op de website of op de offerte vinden 

(voor meerdere pakketten, tel je het aantal uren samen)
- vul je naam in (zorg dat je verbonden bent met het bedrijf dat de aanvraag 

doet)
4. Bevestig je aanvraag

wacht dan eventjes  …………………………………………………

Je krijgt van Sodexho een aanvraag tot betaling van de 60% van het bedrag dat je 
aangevraagd hebt.  
Betaal deze 60% aan Sodexho, niet aan Eye Contact / Lazuli Training

wacht dan eventjes  …………………………………………………

Als jouw betaling gedaan is, maakt Eye Contact / Lazuli Training jou een factuur. Deze 
factuur betaal je vanuit de KMO portefeuille. 
Hiervoor log je opnieuw in en kies je “betalen”. Het volledige bedrag, behalve de BTW, 
wordt aan Eye Contact / Lazuli Training betaald.
De BTW betaal je afzonderlijk en rechtstreeks aan Eye Contact / Lazuli Training.
Deze krijg je uiteindelijk terug via je BTW aangifte.

Goed zo! 
Je bent helemaal door de procedure geraakt.
Dank je wel.

Wij verontschuldigen ons voor de complexiteit van de procedure, maar als Eye Contact 
/ Lazuli Training hebben we geen inspraak in de procedure. Wij dienen zelf deze 
regelgeving strikt te volgen om onze erkenning te kunnen behouden.  
Maar, … het loont wel de moeite!



VOORBEELD BEREKENING 

Je wilt het volledige traject volgen.
Dan zijn dit de factuur bedragen: 

Het subtotaal op je factuur bedraagt (excl. BTW)  8 256,19 €
Het BTW bedrag is      1 733,81 €
Totaal te betalen (incl. BTW)     9 990,00 €

MET DE KMO PORTEFEUILLE BETAAL JE ONZE FACTUUR OP DEZE MANIER:

1) Je betaalt 60% van het subtotaal aan Sodexo (de KMO-Portefeuille):    4 953,71 €
2) Je betaalt het BTW-bedrag aan Lazuli Training:     1 733,81 €
3) Sodexo stort 40% in de KMO-Portefueille:     3 302,48 €
4) Je betaalt het volledige bedrag vanuit je KMO-Portefueille aan Eye Contact / Lazuli Training:   
           8 256,19 €

WAT IS JOUW INVESTERING? 
Jij betaalt 60 %        4 953,71 €  (= jouw investering)
Je betaald het volledige BTW-bedrag zelf  1 733,81 €  (= terug te trekken)
KMO-Portefeuille betaalt 40 %     3 302,48 €  (= jouw winst)
Daarmee is de factuur volledig betaald    9 990,00 € (= waarde opleiding)

 

NOG VRAGEN?

Voor meer info kunt u terecht bij: 
- www.kmo-portefeuille.be
- Vlaamse Overheid: bel op het gratis nummer: 1700 van 9 tot 19u
- Sodexo: T 02 547 55 65 of e-mail: bea@sodexo-pass.be
- Eye Contact / Lazuli Training: www.lazulitraining.be/kmo-portefeuille of 03 296 80 60  
  of e-mail: info@lazulitraining.be

PS : De overheid past de site regelmatig aan, het is dus altijd even koffiedik kijken welke 
versie je krijgt als je inlogt.


