
                   BEKNOPTE HANDLEIDING: AANVRAAG KMO‐PORTEFEUILLE  

Onze Rijschool VTIR bvba (Roeselare‐Kortrijk) is erkend door de Vlaamse overheid als opleidingsverlener voor wie gebruik wil maken van  

overheidssteun.  De subsidie bedraagt 30% (kleine onderneming) en 20% (middelgrote onderneming) van de totale kostprijs (netto). Let op: 

het projectbedrag moet minimum 100 euro (netto) bedragen. Dat is voor alle rijbewijsopleidingen mogelijk (rijbewijs A, B, BE, C, CE, D, alsook 

voor vervolmakingsessies). 

 Zie de voorwaarden en wie er voor in aanmerking komt op de site www.kmo‐portefeuille.be  

 AANVRAAG PAS MOGELIJK TOT 2 WEKEN NA START OPLEIDING!  

Hoe ga je te werk?: Indien u er voor de eerste maal gebruik van maakt:  

(het is ook raadzaam uw boekhouder te raadplegen en dit eventueel door hen te laten uitvoeren)  

I. Ga naar de website www.kmo‐portefeuille.be  

Federaal token aanvragen of registratie via de identiteitskaartlezer  

II. Na ontvangst van uw federaal token, meld u zich aan op www.kmo‐portefeuille.be en laat u de firma en de applicatie gebruiker 

registreren. BELANGRIJK: geef een emailadres op dat je frequent gebruikt! III. Steunaanvraag  

Werkwijze :  

1. Nacecode invullen  

2. Domeinkeuze: opleiding  

3. Keuze dienstverlener: DV.O202482 (Vlaams Trainingsinstituut voor rijvaardigheid)  

4. Inschrijving:   

Datum overeenkomst: max 14 dagen terug  

Bedrag overeenkomst: bedrag excl. BTW (zie tabel hieronder)  

Aantal voorziene uren opleiding (bij verschillende cursisten is het de som)   

Rijbewijs categorie  Aantal projecturen  Bedrag exclusief BTW (projectbedrag)  

AM, A1, A2, A, B  Effectief gevolgde lesuren zie factuur  

BE  10 uur € 785,12 

C ‐ VAK zonder theorie  10 uur € 884,30 

C ‐ VAK met theorie  17 uur € 974,00 

C + VAK zonder theorie 16 uur € 1421,49 

C + VAK met theorie  33 uur € 1650,48 

CE 10 uur praktijk + ex  12 uur € 1198,35  

D + VAK zonder theorie 17 uur € 1520,66  

D + VAK met theorie  33 uur € 1702,48   

Nascholing vakbekwaamheid @163,35€  7 uur € 135 

Nascholing vakbekwaamheid @ 490,05€  7 uur € 405 

  

5. Projectfiche :  

Aantal cursisten + namen cursisten vermelden  

Projectbedrag : bedrag excl. BTW  

6. Bevestiging : wachten op bevestiging van de dienstverlener  

7. Storting : u ontvangt een email met stortingsgegevens, BTW moet gestort worden aan de rijschool! 8. Betaling dienstverlener:  

U krijgt terug een email hoe u digitaal de facturen kan betalen via de actieknop. Voor meer informatie, kan je altijd terecht op het 

infonummer 1700 van de Vlaamse Gemeenschap   Succes!   



 

 

 

 

 

 

Beste 

 

Indien u wenst te werken met de KMO-portefeuille, gelieve dan de KMO-

overeenkomst (in bijlage) getekend terug te bezorgen. 

 

U mag deze mailen naar  

Per mail: angeline.david@rijschool-vtir.be 

Per fax: 51 22 27 11 

Per post: VTIR BVBA t.a.v. Angeline David 

          Brugsesteenweg 378a 

          8800 Roeselare 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Angeline David 

 

 

mailto:angeline.david@rijschool-vtir.be

