handleiding

BETALING VIA KMO-PORTEFEUILLE
De betaling kan pas doorgevoerd worden nadat u tijdig een projectaanvraag hebt ingediend
én u uw aandeel tijdig aan Sodexo hebt gestort.
Zie hiervoor onze handleiding “projectaanvragen kmo-portefeuille”.

Ga naar de website www.kmoportefeuille.be
Klik op de knop “Login kmo-portefeuille”

Maak een keuze hoe u zich wil aanmelden:
 ofwel met uw elektronische identiteitskaart (e-ID)
 ofwel met uw federaal token


meer info hierover kan u vinden in onze handleiding “registratieprocedure kmo-portefeuille”

Vink uw onderneming aan onder “Kies een onderneming” en klik op “Aanmelden”
Bevestig de grootte van uw onderneming en klik op “Bevestig”
U komt terecht op “Mijn ondernemingsfoto”. Hier ziet u een overzicht van alle lopende dossiers
van uw onderneming van de diverse Vlaamse steunmaatregelen.
Controleer op deze pagina of het mailadres nog steeds correct is, want alle verdere
correspondentie vanuit de kmo-portefeuille zal naar dit mailadres gestuurd worden!
Klik vervolgens op de groene balk “kmo-portefeuille”.
U ziet nu uw kmo-portefeuille overzicht, waarop u tevens kan zien hoeveel subsidiebedrag er
nog in uw portefeuille rest.
U ziet daarnaast een historiek van de projecten in uw portefeuille.

Klik op de link “betalen” naast het project waarvoor u een betaling wenst uit te voeren. Opgelet:
om een betaling te kunnen uitvoeren, moet de status van het project ‘Lopend’ zijn (storting aan
Sodexo moet uitgevoerd en ontvangen zijn).

Vul het betalingsformulier volledig in en klik op de knop “Betalen aan dienstverlener”.

Het bedrag dat u wenst te betalen is hier het volledige factuurbedrag (altijd excl. BTW). Dit
bedrag zal Sodexo dan namelijk storten op rekening van de dienstverlener. Zelf heb je 60% of
70% moeten storten aan Sodexo naargelang de grootte van uw onderneming (en de andere
40% of 30% heeft de Vlaamse overheid gestort).
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U krijgt op de volgende pagina een bevestiging dat uw betaling wordt uitgevoerd. Daarnaast
krijgt u de kans om uw dienstverlener te beoordelen, klik vervolgens op ‘bevestig’ of keer ‘terug
naar overzicht’.
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In het overzicht van de projecten is de status nu gewijzigd naar ‘Afgewerkt’.
Als u klikt op het ‘projectnr.’ of op de ‘naam van de opleiding’ dan kan u doorklikken op de
datum van de betaling, waarna u een bevestiging van de ingevoerde betalingsgegevens krijgt.
Dit kan u desgewenst afdrukken als betalingsbewijs.

Meer info of hulp nodig?
Neem dan contact op met onze medewerkers.
Wij helpen u graag verder bij de indiening van uw subsidieprojecten.
WEST-VLAANDEREN
Hanna Vanlancker – T 056 26 81 48 – hanna.vanlancker@confederatiebouw.be
Gerd Decoene – T 056 26 81 41 – gerd.decoene@confederatiebouw.be
OOST-VLAANDEREN
Eveline Van Assche – T 09 244 45 00 – eveline.vanassche@confederatiebouw.be
WAASLAND
Kaat Van Remoortere – T 03 760 18 82 – kaat.vanremoortere@confederatiebouw.be
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