
EPLAN – efficient engineering. 

EPLAN 
Aanvraag KMO-portefeuille

Recupereer een gedeelte van de kosten van een opleiding met de KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel voor KMO‘s en beoefenaars van vrije beroepen die in Vlaanderen zijn 

gevestigd. EPLAN nv/sa is opgenomen in de lijst van geregistreerde opleidingsverstrekkers. Via 
www.kmo-portefeuille.be kunt u tot 30% van de opleidingskosten recupereren. Ons registratienummer is: DV.O104742. 
Onze trainingen behoren tot het thema Digitalisering.

Hoeveel steun kan mijn onderneming ontvangen?

Grootte onderneming Opleiding

Kleine ondernemingen 30% van de opleiding - maximaal 7500 euro

Middelgrote ondernemingen 20% van de opleiding - maximaal 7500 euro

Type onderneming Werknemers Jaaromzet Balanstotaal

Kleine ondernemingen < 50 werknemers (voltijds) Max. 10 miljoen euro Max. 10 miljoen euro

Middelgrote ondernemingen 50 < kmo < 250 werknemers (voltijds) Max. 50 miljoen euro Max. 43 miljoen euro

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Als u voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet u uw onderneming eerst registreren op 

www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille. Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat u een overeenkomst 

hebt afgesloten met uw dienstverlener of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een 

opleiding. Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

Houd er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of 

installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen. Het is niet nodig om op de factuur te wachten om de 

subsidieaanvraag in te dienen. 
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U ondertekent de overeenkomst van de dienstverlener 
of u schrijft in voor de opleiding.

U doet online de subsidieaanvraag op 
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

.

U stort uw eigen bijdrage op de KMO-portefeuille 
rekening van onze financiële dienstverlener, Sodexo.

U of uw medewerker volgt de opleiding.

U ontvangt de factuur van uw dienstverlener en 
betaalt deze online via 

www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille
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Ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van 
de opleiding.

Ten laatste 30 kalenderdagen na uw online 
aanvraag moet deze op de KMO-portefeuille 
rekening staan. Houd er rekening mee dat uw 

bank enkele dagen verwerkingstijd nodig heeft.

Agentschap Innoveren & Ondernemen 
stort uw subsidie eveneens op deze kmo-

portefeuille rekening

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

U dient enkel het nettobedrag over te maken 
aan Vlaio. Het resterende BTW-bedrag 

dient u rechtstreeks over te maken aan 
EPLAN. 

EPLAN nv/sa 

Bosstraat 54 · B-3560 Lummen

Tel: +32 (0) 13 53 96 96 · E-Mail: sales@eplan.be · 
www.eplan.be · www.friedhelm-loh-group.com




