Opleidingskosten Aftrekbaar – KMO Portefeuille
De Vlaamse Overheid betaalt 40% van je opleidingen met een maximum van € 10 000 per
jaar.
De aanvraag gebeurt volledig online.
Om de subsidie te kunnen aanvragen, moet je je eerst registreren en vervolgens een bedrag storten
in jouw (elektronische) kmo-portefeuille.
Heb je hierover praktische vragen? Bel gratis het nummer 1700.
Ons erkenningscertificaat heeft volgende gegevens:
 Naam: HR-Vibe BVBA (Business Boost Event valt hieronder)
 Erkenningsnummer: DV.O214548
 Pijler: Opleiding
 Domein: Algemeen domein
 Erkend van: 31/1/2017
 Erkend tot: 30/1/2022
Uiterste datum projectaanvraag:
Neem de startdatum van de opleiding + 14 kalenderdagen (dit wil zeggen zaterdagen en zondagen
als kalenderdagen inbegrepen)
Bijvoorbeeld: Startdatum opleiding 1 mei
Uiterste datum projectaanvraag is 14 mei.
Ná 14 mei inschrijven niet mogelijk – het project wordt afgewezen!
Periode vóór 1 mei inschrijven is wettelijk in orde.
Voorbeeld:
kleine onderneming: 40% van uw opleidingsprijs, exclusief btw, kan gesubsidieerd worden.
Totaal factuurbedrag €9676,37 (incl. btw) = € 7997 + 21% btw (€1679,37)

Stap 1: aanvraag subsidie

Via www.kmo-portefeuille.be doet u een projectaanvraag van €7997 (projectbedrag = volledige
inschrijvingsprijs min BTW)
Ten laatste 14 kalenderdagen na start opleiding

Stap 2

Je ziet meteen het te storten bedrag op de webpagina waarop je de aanvraag indient

Stap 3

Je betaalt op rekening Sodexo binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging subsidie-aanvraag: 60%
van de opleidingsprijs van €7997, zijnde: €4798.2
De overheid stort haar 40% in uw portefeuille: €3198.8

Stap 4 – VERGEET DEZE STAP NIET

Je geeft via www.kmo-portefeuille.be de opdracht aan Sodexo om de volledige betaling van uw
subsidiebedrag €7997 uit te voeren op rekening van HR-Vibe BVBA (registratienummer is
DV.O214548)

Stap 5

Je betaalt op rekening HR-Vibe BVBA. BE17068891604021 (GKCCBEBB) het bedrag van de btw na
ontvangst van de factuur (€1679,37)
Bel het gratis nummer 1700 bij problemen.
Of contacteer ons: hello@businessboostevent.be – 0478/39.02.69

