
Registratie van een onderneming 
voor de digitale steunmaatregelen 
van het Agentschap voor Innoveren 
en Ondernemen

Ondernemingsgegevens (INKOM) 



Klik op www.kmo-portefeuille.be op de roze knop ‘Aanvragen’ en meld je aan met jouw 

elektronische identiteitskaart of een ander authenticatiemiddel.

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


Selecteer nu je onderneming en geef aan of dit een kleine, middelgrote of grote 

onderneming is. De kmo-portefeuille doet hierin reeds een voorstel op basis van de 

gegevens waarover zij beschikt. In kinderopvang gaat het veelal om kleine 

ondernemingen.

Enkel indien jouw onderneming behoort tot een groep van ondernemingen moet je zelf 

nagaan welke impact deze ondernemingen op de groottebepaling hebben en zo nodig 

moet u de voorgestelde grootte wijzigen.

Naam Onderneming 1 Naam Onderneming 2

Ondernemingsnummer Ondernemingsnummer

Welkom, Voornaam Naam (Naam Onderneming)Tot 50 werknemers ben je een 
kleine onderneming. Vanaf 50 
tot 250 werknemers ben je een 
middelgrote onderneming.  
Vanaf 250 werknemers ben je 
een grote onderneming. 

Ben je lid van een feitelijke 
vereniging? Dan kan je enkel 
gebruik maken van de kmo-
portefeuille als eenmanszaak, 
dus met je eigen 
ondernemingsnummer, niet dit 
van de feitelijke vereniging!



INKOM – de ondernemingsgegevens (1/3)

De ondernemingsgegevens worden o.m. opgehaald bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en 
de Nationale Bank van België.  Waar nodig dien je de gegevens nog aan te vullen. 

De algemene gegevens zijn 
vooraf ingevuld en niet 
wijzigbaar. Zijn deze 
gegevens niet correct, ga 
dan naar een 
ondernemingsloket om ze 
aan te passen.



INKOM – de ondernemingsgegevens (2/3)

Vul het rekeningnummer 
van uw onderneming in.

Duid aan hoeveel de 
overheid participeert in uw 
onderneming: voor zowel 
gezins- als groepsopvang 
(kinderopvang) is dit 0%.



INKOM – de ondernemingsgegevens (3/3)

Op basis van de 
boekhoudgegevens kunnen wij 
de ondernemingsgrootte van 
jouw onderneming berekenen. 
Bekijk op volgende pagina 
welk scenario voor jou van 
toepassing is. 

Vraag indien nodig advies bij 
je boekhouder voor het 
invullen van deze gegevens. 



INKOM – de ondernemingsgegevens (3/3) : scenario’s

1. Vennootschap (BVBA, CVBA, VOF, COMM.V(A))

1.1. Is jouw onderneming een vennootschap en heeft ze reeds een jaarrekening neergelegd, dan 
worden de cijfers van het laatste boekjaar automatisch ingevuld. Bij een verkorte jaarrekening 
dient u nog het omzetcijfer in te vullen.

1.2. Is jouw onderneming een vennootschap en heeft ze reeds een eerste jaarrekening afgesloten 
maar nog niet neergelegd, vul dan de gegevens van die jaarrekening in. Duid aan dat deze 
gegevens uit de ‘goedgekeurde jaarrekening’ komen.

1.3. Is jouw onderneming een vennootschap en heeft ze nog geen eerste jaarrekening afgesloten, 
vul dan de gegevens van het businessplan in. Duid aan dat deze gegevens uit het ‘business plan’ 
komen.

2. Eenmanszaak (zelfstandigen, ook voor zelfstandigen in een feitelijke vereniging) 

2.1. Is jouw onderneming een eenmanszaak en heeft ze reeds een exploitatierekening, vul dan de 
gegevens in van de exploitatierekening die bij jouw laatste fiscale aangifte werd gevoegd. Duid 
aan dat deze gegevens uit de ‘exploitatierekening’ komen.

2.2. Heb je nog geen fiscale aangifte gedaan, neem dan de cijfers uit jouw business plan. Duid aan 
dat deze gegevens uit het ‘business plan’ komen.



INKOM – de ondernemingsgrootte

Na ingave van de boekhoudgegevens berekenen wij de ondernemingsgrootte van jouw 
onderneming. In de kinderopvang gaat het veelal over kleine ondernemingen. 

Enkel indien jouw onderneming behoort tot een groep van ondernemingen moet je zelf nagaan 
welke impact deze ondernemingen op de groottebepaling hebben en zo nodig moet u de 
voorgestelde grootte wijzigen, cf. de Europese kmo-definitie. 

Let wel : bij een eerste aanvraag kmo-portefeuille wordt deze grootte vastgeklikt voor de rest van 
het kalenderjaar en worden alle steunaanvragen berekend op basis van deze grootte.

Welkom, Voornaam Naam (Naam Onderneming)

Tot 50 werknemers ben je een kleine 
onderneming. Vanaf 50 tot 250 werknemers ben 
je een middelgrote onderneming. Vanaf 250 
werknemers ben je een grote onderneming. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden/de-europese-kmo-definitie


INKOM – de ondernemingsfoto 

De kmo-portefeuille is een online steunmaatregel waarbij alle berichtgeving via mail 
verloopt. Kijk dus na of het mailadres waarover wij beschikken hiervoor gebruikt mag 
worden. Als je dit wilt wijzigen dan kan dit via jouw ondernemingsfoto. 

Klik vervolgens op de naam van de steunmaatregel om naar de toepassing te gaan.



Hulp nodig of heb je een vraag?

Bel, mail of chat gratis met 1700. 1700 is elke werkdag telefonisch bereikbaar 

van 9 tot 19 uur. Bellen vanuit het buitenland kan ook, op het betalende 

nummer +32 2 553 1700.

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/contact/stuur-een-e-mail
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/contact/chat-met-1700

