
Waarvoor kan u de KMO-portefeuille gebruiken?

KMO’s en vrije beroepers kunnen al geruime tijd via de KMO-
portefeuille subsidies ontvangen om opleidingen te volgen of om 
een beroep te doen op een erkende adviseur voor adviesverlening. 
Het doel van deze ondersteuning is de professionalisering van 
de werking van de Vlaamse KMO’s. De KMO-portefeuille is 
beschikbaar voor elke opleiding of adviesverlening die relevant 
is voor uw onderneming, of het nu gaat om marketing, ICT, 
communicatie, financiën... Belangrijk is wel dat het gaat over 
opleiding of advies, níet over de implementatie zelf. Zo kan u wél 
de KMO-portefeuille inschakelen om een analyse te laten maken 
van uw ICT-infrastructuur, maar niet om nadien de implementatie 
ervan te realiseren.

Hoe luidt de nieuwe regelgeving?

Er blijven nog twee categorieën over waar u dankzij de KMO-
portefeuille ondersteuning voor kan krijgen: opleiding en advies. 
Die vermindering van het aantal categorieën gaat gepaard met een 
tweede vereenvoudiging: gedaan met de verschillende steun-
percentages voor elke categorie, afgelopen met de verschillende 
plafonds waar u rekening mee moet houden. Voortaan gelden 
enkele eenvoudige principes:

• Kleine ondernemingen krijgen 40 procent steun,  
middelgrote 30 procent.

• Het plafond voor kleine ondernemingen ligt op 10.000 euro 
subsidie per jaar, voor de middelgrote op 15.000 euro per jaar. 

Bovendien staat het u als KMO of vrije beroeper helemaal vrij om die 
steun naar eigen goeddunken in te zetten voor advies of opleiding. 
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De vernieuwde KMO-portefeuille
De KMO-portefeuille, zoals die sinds 2009 bestaat, was een ingewikkeld kluwen geworden van 

categorieën, percentages en plafonds. U kon er een beroep op doen voor opleiding, gewoon advies, 

technologieverkenning, advies internationaal ondernemen, strategisch advies en coaching.  

Per categorie had u recht op een bepaald percentage steun, en voor elke categorie was er een  

jaarlijks plafond. De voornaamste voorwaarde was dat u beroep deed op erkende dienstverleners, 

vermeld op de website van de KMO-portefeuille. Op 1 april 2016 verandert de regelgeving rond de 

KMO-portefeuille. De werking werd sterk vereenvoudigd. Bovendien is er met de KMO-groeisubsidie 

een nieuwe steunmaatregel beschikbaar. UNIZO zet het voor u op een rijtje.
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Hoe vraagt u de KMO-portefeuille aan?

Ook de manier van aanvragen wordt er eenvoudiger 
op: de KMO-portefeuille is beschikbaar via een 
eenvoudige en geautomatiseerde applicatie via de 
website van het Agentschap Innoveren en 
Ondernemen (www.kmoportefeuille.be). Er zal geen 
dossierbehandeling meer gebeuren, er is een 
automatische toekenning van de steun. Al blijft er 
wel een controle achteraf. 

Uitbreiding: de KMO-groeisubsidie

Daarnaast komt er een nieuwe steunmaatregel, de 
KMO-groeisubsidie. Daarmee kunnen strategische 
groeitrajecten via innovatie, transformatie of 
internationalisatie ondersteund worden door 
gerichte subsidies voor het verwerven van de 
benodigde kennis. U kan als KMO strategisch advies 
inwinnen bij een externe consultant. De kosten van 
dat advies worden voor 50 procent gesubsidieerd, 
met een maximum van 25.000 euro subsidie per 
onderneming, per jaar. De dienstverlener waarmee u 
in zee gaat hoeft niet officieel erkend te zijn door de 
Vlaamse overheid. 

UNIZO-directeur  
Studiedienst Johan Bortier 

“Er zitten een aantal goede zaken in de nieuwe KMO- 
portefeuille, zoals een vereenvoudiging op verschillende 
punten en de afschaffing van de steunplafonds per  
pijler. De verlaging van het steun percentage van nu 
meestal 50% naar 30% heeft UNIZO na overleg met  
het kabinet van minister Muyters kunnen beperken  
tot 40% (voor kleine ondernemingen).”

Kleine 
onderneming

< 50 voltijdse werknemers
jaaromzet max. 10 miljoen euro of  
jaarlijks balanstotaal max. 10 miljoen euro 

max. 10.000 euro 
subsidie

40%  
subsidie

Middelgrote 
onderneming

< 250 voltijdse werknemers  
én geen kleine onderneming

jaaromzet max. 50 miljoen euro of  
jaarlijks balanstotaal max. 43 miljoen euro 

max. 15.000 euro 
subsidie

30%  
subsidie

Wil u nadien dat strategisch advies implementeren, 
dan kan u met financiële ondersteuning iemand 
aanwerven. Opnieuw krijgt u daarbij 50 procent 
steun, met een maximum van 25.000 euro subsidie. 
De voorwaarde is wel dat u de persoon in kwestie 
aanwerft met een contract voor onbepaalde duur en 
hem of haar minstens zes maanden tewerkstelt. 

De ondersteuning bij KMO-groeitrajecten is enkel 
subsidiabel indien de in aanmerking komende 
kosten, minimaal 20.000 euro bedragen. Belangrijk 
is dat, in tegenstelling tot de KMO-portefeuille, 
voor de KMO-groeisubsidie wél voorafgaandelijke 
goedkeuring van het Agentschap Innoveren en 
Ondernemen nodig is.

Zelf een geregistreerd dienstverlener?

Als u voordien al erkend was in het kader van de 
KMO-portefeuille, blijft die registratie gelden na de 
hervorming. Om als adviseur in geschakeld te worden 
in het kader van een KMO-groeisubsidie is geen 
registratie nodig.

Schematisch overzicht steun KMO-portefeuille
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