handleiding

REGISTRATIEPROCEDURE
KMO-PORTEFEUILLE
STAP 1 : REGISTRATIE VAN EEN BEHEERDER
Stel een applicatiegebruiker (beheerder) aan voor uw onderneming
 Dit is de persoon die gevolmachtigd is om voor uw onderneming de kmo-portefeuille
te beheren, bvb. de zaakvoerder of een medewerker van de onderneming.
 Er moet hierbij een volmacht opgesteld worden (download hier de volmacht). Deze
volmacht moet niet opgestuurd worden (enkel bij te houden voor eventuele controle).
Ga naar de website www.kmoportefeuille.be
Klik op de knop “Login kmo-portefeuille”

Maak een keuze hoe u zich wil aanmelden:

 Voor het werken met uw elektronische identiteitskaart (e-ID) heb je een kaartlezer
nodig. Zorg ook dat je de pincode van de e-ID kent! Klik hier voor info over de e-ID
 Voor het werken met uw federaal token heb je geen kaartlezer nodig, maar wel de
login en het paswoord dat werd ingegeven bij de aanvraag van het token. Opgelet, om
zo’n federaal token aan te vragen, heb je wel een kaartlezer nodig. U kan hiervoor
eventueel langskomen bij onze kantoren. Klik hier voor info over en de aanvraag van
een federaal token

Indien u kiest voor “identiteitskaart”:
Steek uw e-ID in de kaartlezer en klik op “Aanmelden”

Kies uw certificaat en klik op “OK”

Geef de pincode van uw e-ID in en klik op “OK”

Registratieprocedure kmo-portefeuille
Pagina 2 van 8

 Kent u uw pincode niet meer?
=> ofwel gaat u langs bij uw gemeentebestuur (eventueel kan u een nieuwe code
aanvragen via het e-loket van uw gemeente)
=> ofwel vraagt u nieuwe codes (pukcode en pincode) aan bij de FOD Binnenlandse
Zaken: http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2698&L=1 Er worden dan
nieuwe codes per post opgestuurd. Opgelet, dit kan drie weken duren en de
codes moeten eerst geactiveerd worden in het gemeentehuis!

Indien u kiest voor “federaal token”:
Geef uw login en wachtwoord in en klik op “Verdergaan”
 Dit is de login en het wachtwoord dat u ingegeven hebt bij de aanvraag van uw federaal
token. Als je deze gegevens niet meer kent, klik dan op de link “Registratiepagina”.
Dan kan je de gegevens opvragen (hiervoor wel kaartlezer nodig om uw e-ID in te
lezen).

Vul nu het gevraagde token in (nl. één van de 24 tokens die op uw kaartje staan) en klik op
“Verdergaan”.
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Bij de eerste aanmelding zal u zich eerst moeten registreren op de website van de kmoportefeuille. Vul hiervoor alle gevraagde gegevens in en klik op “Registreren”.

 Na de registratie wordt u automatisch aangemeld en zal u een mail ontvangen ter
bevestiging.

Na het aanmelden via uw e-ID of token komt u terug op de website van de kmo-portefeuille. U
zal merken dat uw naam nu linksboven verschijnt.
Uw persoonsgegevens kan u steeds wijzigen via “Mijn profiel” rechtsboven.

U bent nu persoonlijk aangemeld op de website van de kmo-portefeuille. Een volgende stap is
de registratie van uw onderneming (nl. koppeling als applicatiegebruiker met een
onderneming).
Deze koppeling moet maar één keer gebeuren, nl. enkel in geval u uw onderneming niet ziet
staan op het scherm “Selecteer onderneming”.
Als u uw onderneming in dit scherm wel al ziet, dan kan u direct verder door op de knop
“Aanmelden” te klikken.
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STAP 2 : REGISTRATIE VAN EEN ONDERNEMING (KOPPELING)
De registratie van een onderneming wordt opgestart via de link “klik hier”

Vul het ondernemingsnummer van uw bedrijf in en klik op “Registreer”

Er zijn nu twee mogelijkheden:
 ofwel krijgt u de melding dat de onderneming reeds geregistreerd is
 ofwel moet u nog gegevens over de onderneming invullen en vervolgens registreren

Mogelijkheid 1 – uw onderneming is reeds geregistreerd:
In dit geval krijgt u een scherm te zien met de gegevens van de onderneming en de melding
dat de onderneming al geregistreerd is.
Daarbij staat ook de naam en het telefoonnummer vermeld die momenteel is ingesteld als
gebruiker/gevolmachtigde van uw onderneming.
Neem contact op met de persoon die op dit scherm vermeld wordt en vraag om uzelf
toe te voegen als applicatiegebruiker (geef hiervoor het mailadres door waarmee u
zichzelf heeft geregistreerd als gebruiker).
Van zodra deze persoon u heeft toegevoegd als gebruiker, heb je onmiddellijk toegang tot de
kmo-portefeuille van uw onderneming.
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Mogelijkheid 2 – uw onderneming moet nog geregistreerd worden:
Vul de ontbrekende gegevens in (zeker telefoon en mailadres). Controleer ook het adres
van de maatschappelijke zetel. Klik vervolgens op de knop “Registreer”.

Het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid zal nu een brief opsturen naar de
onderneming met vermelding van uw naam en een activatielink die u zal nodig hebben om
de registratieprocedure verder te beëindigen.
OPGELET : dit wordt enkel per post opgestuurd, op het adres van de maatschappelijke zetel
die vermeld stond bij het registratiescherm (nl. adres zoals opgenomen in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen). Dit kan dus gemiddeld 3 werkdagen in beslag nemen !!
Enkel indien uw mailadres opgenomen is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)
kan u ervoor kiezen om de activatielink via mail door te sturen.
Zonder activatielink kan u voorlopig niet verder – u moet dus wachten totdat de brief bij u per
post toekomt !!
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Bij ontvangst van de brief met vermelding van de activatielink, moet de desbetreffende
persoon (die de registratie heeft doorgevoerd) zich aanmelden met zijn e-ID of token.
 De activatielink is maar één maand geldig !!
Geef de activatielink in in uw browser (opgelet, combinatie van letters en cijfers).
U krijgt de melding “De koppeling van de onderneming werd succesvol uitgevoerd”. Via mail
krijgt u hiervan tevens een melding.

=> DE VOLLEDIGE REGISTRATIEPROCEDURE IS HIERNA AFGEROND (dit alles moet
maar één keer gebeuren)
Na het aanmelden bij de kmo-portefeuille (via de knop “Login kmo-portefeuille”) zal u
voortaan op het scherm ‘Selecteer onderneming’ uw firmanaam zien staan bij ‘Kies een
onderneming’.
Kies de gewenste onderneming en klik op “Aanmelden”.
U zal zien dat naast uw eigen naam ook de firmanaam verschijnt.

STAP 3 : AANVULLEN GEGEVENS ONDERNEMING
Bij het eerste gebruik van de kmo-portefeuille zal u nog een aantal aanvullende gegevens
van de onderneming moet invullen.
Ook na het eerste gebruik kan het gebeuren dat er gevraagd wordt om eerst aanvullende
gegevens in te vullen. Voornamelijk is dit het omzetcijfer van een vennootschap.
Algemene ondernemingsgegevens worden opgehaald uit de centrale databank die gevoed
wordt door o.a. de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en de Nationale Bank van
België (NBB).
 Zijn uw ondernemingsgegevens niet correct? Neem dan zeker contact op met ons
secretariaat, zodat wij de gegevens kunnen aanpassen in het KBO via ons
ondernemingsloket Formalis.

Het gaat hierbij om volgende gegevens:
BESTAANDE VENNOOTSCHAP:
 rekeningnummer van uw firma
 start- en einddatum van het laatste boekjaar
 omzetcijfer van dit laatste boekjaar
 balanstotaal van dit laatste boekjaar
 aantal werknemers in voltijdse equivalenten
STARTERDE VENNOOTSCHAP:
 rekeningnummer van uw firma
 start- en einddatum van het eerste boekjaar
 voorziene omzetcijfer van dit eerste boekjaar (omgerekend naar 12 maanden)
 voorziene balanstotaal van dit eerste boekjaar (omgerekend naar 12 maanden)
 aantal werknemers in voltijdse equivalenten
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BESTAANDE EENMANSZAAK:
 rekeningnummer van uw firma
 start- en einddatum van uw laatste exploitatierekening
 omzetcijfer van deze exploitatierekening
 aantal werknemers in voltijdse equivalenten
STARTENDE EENMANSZAAK:
 rekeningnummer van uw firma
 start- en einddatum van uw eerste exploitatierekening
 voorziene omzetcijfer van deze exploitatierekening (financieel plan) (omgerekend naar
12 maanden)
 aantal werknemers in voltijdse equivalenten

STAP 4 : BEVESTIG ONDERNEMINGSGROOTTE
Telkens u zich aanmeldt als onderneming zal u gevraagd worden om de grootte van uw
onderneming te bevestigen.

 OPGELET, u moet hier zelf bepalen of uw onderneming al dan niet onder de EUdefinitie van KMO-bedrijf valt. Hiervoor dient u rekening te houden met eventuele
partner-ondernemingen! Klik op de link “EU-definitie” voor meer uitleg.
Duid de grootte van uw onderneming aan en klik op “Bevestig”.
Hierna kan u gebruik maken van de kmo-portefeuille en een projectaanvraag indienen.
Raadpleeg hiervoor eventueel onze handleiding “Projectaanvragen kmo-portefeuille”.

Meer info?
Neem dan contact op met onze Confederatie Bouw West-Vlaanderen
Hanna Vanlancker – T 056 26 81 48 – hanna.vanlancker@confederatiebouw.be
Gerd Decoene – T 056 26 81 41 – gerd.decoene@confederatiebouw.be
F 056 26 81 45
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