Handleiding
Met de kmo-portefeuille worden de kostprijs van opleidingen bij VCL gesubsidieerd.
Een subsidieaanvraag voor opleidingen gebeurt zonder tussenkomst van de
administratie en verloopt volgens onderstaand schema:

I.

Inschrijven bij VCL

Om een aanvraag in te dienen, dient U uw lassers eerst in te schrijven via onze
website (www.v-c-l.be) of via email (inschrijvingen@v-c-l.be) . Na de inschrijving
ontvangt U een orderbevestiging met het totale bedrag.
U heeft geen factuur nodig om een subsidie aan te vragen. U dient uw
subsidieaanvraag in op basis van uw inschrijving of overeenkomst met uw
dienstverlener. De inschrijving of overeenkomst moet een vaste prijs bevatten zodat
u weet hoeveel subsidie u moet aanvragen.

II.

Registreren

Een subsidie kan alleen maar via de elektronische applicatie worden aangevraagd.
Om een subsidie te kunnen aanvragen moet u zich eerst registreren op de website.

1. U registreert zich als persoon
2. U registreert de onderneming
3. U koppelt de geregistreerde onderneming aan u als persoon
4. Vanaf nu kan u optreden als gemachtigde van de onderneming in naam van
de onderneming steun aanvragen en acties uitvoeren op de lopende dossiers
van de onderneming.
U mag enkel optreden als gemachtigde van de onderneming indien u een schriftelijke
volmacht werd gegeven door de onderneming.
Alle stappen zijn hier toegelicht: www.agentschapondernemen.be/download/file/fid/25771

III.

Aanvraag indienen

U kunt pas een subsidieaanvraag doen van zodra uw onderneming geregistreerd is.
Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat u een inschrijvingsbewijs voor opleiding
hebt afgesloten met VCL.
STAP 1 : vraag uw steun aan
STAP 2 : stort uw eigen aandeel in uw kmo-portefeuille
STAP 3 : betaal de factuur vanuit uw kmo-portefeuille

www.agentschapondernemen.be/download/file/fid/23980

Let op:
Een subsidieaanvraag wordt ingediend op basis van een overeenkomst of een inschrijving. U
kan een subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties. De
start van de opleiding is de eerste lesdag zoals georganiseerd door de opleidingsverstrekker.
Het is dus niet het moment dat u of uw werknemers als cursist instappen in de opleiding. Na
deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst of
inschrijving. Gelieve er rekening mee te houden dat alle procedures (aanvraag token of
installatie EID, registratie of migratieprocedure) doorlopen moeten zijn binnen deze 14
kalenderdagen. Indien een procedure nog niet doorlopen is en de 14 dagen zijn
overschreden, dan kan komt deze prestatie niet voor subsidie in aanmerking.

