INFORMATIE OVER BETALEN VIA KMO PORTEFEUILLE
Alle opleidingen die je volgt via the LOVE Method komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille.
Wanneer je voor het eerst gebruik maakt van de KMO-portefeuille, dien je eerst je onderneming te
registreren vooraleer je de subsidieaanvraag kan doen. Dit hoef je echter maar 1 keer te doen.
Om in te loggen heb je je elektronische identiteitskaart en kaartlezer of een federaal token nodig.
1. Registratie van een onderneming (eenmalig)
De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als je voor de eerste keer een
subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren. Ga naar:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-enontvangen/registratie-van-een
2. Subsidie aanvragen
Om je aanvraag in te dienen, hou je best de volgende zaken bij de hand:
• je elektronische identiteitskaart & kaartlezer
• token
• je nacebellcode
• je factuur van The LOVE Method
De aanvraag van je subsidies is volledig online. Je gaat naar
https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin en kiest daar hoe je je wilt aanmelden. Dit kan
met:
1. de elektronische identiteitskaart (EID) en aangesloten kaartlezer
2. de elektronische identiteitskaart (EID) en draadloze kaartlezer
3. het federaal token
4. een beveiligingscode via app
5. een beveiligingscode via sms
Doorloop dan het ganse stappenplan. Zorg ervoor dat je alles correct invult alvorens je de aanvraag
doorstuurt.
Het BTW-bedrag dient als voorschot voor jouw deelname aan de opleiding. Vanaf dan is jouw plek
gereserveerd. Het is dus belangrijk dat je dit zo snel mogelijk overschrijft op het rekeningnummer van
The LOVE Method en dit met vermelding van jouw het referentienummer.
IBAN: BE03 0688 9224 0884
BIC: GKCCBEBB
Eventuele niet subsidieerbare kosten dienen tevens mee te worden overgeschreven op datzelfde
rekeningnummer.
Zodra jij jouw aanvraag hebt ingediend, ontvang jij van de overheid een mail met het verzoek tot
betaling van jouw aandeel. Dat betekent dus die 60% van het nettobedrag. De website van KMO
berekent online direct hoeveel jouw eigen inbreng is. Gelieve deze betaling onmiddellijk over te maken
op het rekeningnummer van SODEXO. Wanneer deze betaling niet werd doorgevoerd voor de start van

de opleiding, kan je niet deelnemen. Gelieve dus geen rekening te houden met de uiterste betaaldatum
welke vermeld staat in de mail van de KMO-portefeuille.
Zodra jij jouw deel van de factuur hebt betaald aan SODEXO, zal jij – de eerstvolgende werkdag na jouw
betaling – een mail ontvangen van de Vlaamse Overheid, dat ze jouw betaling goed hebben ontvangen.
Het is belangrijk dat je onmiddellijk na de ontvangst van die mail, opnieuw inlogt op de website van de
KMO-portefeuille. Je dient immers het volledige bedrag nog ‘administratief’ door te storten aan The
LOVE Method.
Vragen?
Contacteer eerst 1700 de informatielijn van de KMO-portefeuille. Zij hebben altijd de meest recente
informatie en helpen je met plezier verder.
Heb je daarna nog vragen, stuur ons dan een e-mail op: team@thelovemethod.com
Registratienummer KMO: DV.O227907
(deze informatie is gebaseerd op de beschikbare informatie op 1 juli 2017)

