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Elektronische steunmaatregelen 
Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen 

 
• STAP 1 : registreer een beheerder 

 

• STAP 2 : registreer een onderneming 

 

• STAP 3 : koppel de beheerder aan de onderneming 



VOORAF 

De elektronische steunmaatregelen maken gebruik van 
de beveiligde federale toegangssystemen :  

 

 

 

 

Vooraleer u de registratieprocedure kan opstarten 
moet u een federaal token hebben ofwel een kaartlezer 
voor uw E-ID.  



de beveiligde federale toegangssystemen :  
maak uw keuze 

 

 

 

  

http://eid.belgium.be/nl/ 

 

De digitale identiteitskaart vereist een kaartlezer en de installatie 
van de nodige software om deze kaart te kunnen lezen. De kaart 
maakt gebruik van een PIN-code die u samen met uw elektronische 
kaart kreeg.  

 

Via de quick-install procedure wordt de installatie in goede banen 
geleid. 

 

Voordeel: 

- Er is geen registratieprocedure.  

- De software kan u gratis downloaden. 

 

Nadeel: 

- De installatie is afhankelijk van uw besturingssysteem. 

 

Problemen rond installatie kaartlezer en eID ga naar : 

http://www.agentschapondernemen.be/artikel/faq-registratie  

 
Sinds 1 januari 2014 bestaat de SIS-kaart niet meer én is het niet meer 
mogelijk om een federaal token aan te vragen via de triplet methode 
(invoeren van rijksregisternummer, identiteitskaartnummer én SIS-
kaartnummer) 
 
• Kan ik nog een federaal token aanvragen? 
• Er kan geen federaal token meer worden aangevraagd via de triplet 

methode wegens het verdwijnen van de SIS-kaart sinds 
01/01/2014. U kan zich wel aanmelden via kaartlezer en eID, u 
dient wel eID middleware te installeren om de kaartlezer te doen 
functioneren: http://eid.belgium.be/nl/ Indien u geen kaartlezer 
wilt aanschaffen kan u wel in een bibliotheek of ander openbare 
instelling waar men over computers beschikt met kaartlezers, 
éénmalig via kaartlezer en eID een federaal token aanvragen. 

• Ik heb een federaal token, kan ik die nog verder gebruiken? 
• Ja, met een federaal token kan u zich nog altijd aanmelden bij de 

digitale subsidiemaatregelen van het Agentschap Ondernemen. 
• Ik heb mijn gebruikersnaam en/of paswoord vergeten. Ik heb mijn 

federaal token verloren. Kan ik het federaal token nog verder 
gebruiken? 

• U kan zich wel aanmelden via kaartlezer en eID, u dient wel eID 
middleware te installeren om de kaartlezer te doen functioneren: 
http://eid.belgium.be/nl/ Indien u geen kaartlezer wilt aanschaffen 
kan u wel in een bibliotheek of ander openbare instelling waar men 
over computers beschikt met kaartlezers, éénmalig via kaartlezer 
en eID uw gebruikersnaam en/of paswoord opnieuw instellen of 
een nieuw federaal token aanvragen 

• Ik heb geen Belgische identiteitskaart.  
• Indien u over een verblijfskaart met chip beschikt, kan u zich met 

een kaartlezer aanmelden. Hiervoor moet u wel eerst de eID 
middleware op website van eID installeren: 
http://eid.belgium.be/nl/ Indien u over een verblijfskaart zonder 
chip beschikt, kan zich wel nog via de dienst “Registratiekantoor” 
laten registeren. Meer info vindt u via volgende link: http://sma-
help.fedict.belgium.be/nl/faq/ik-heb-geen-belgische-
identiteitskaart-een-sis-kaart-kan-ik-mij-registreren  
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STAP 1 : registreer een beheerder 

Ga naar de website www.agentschapondernemen.be en kies een steunmaatregel 

bv. kmo-portefeuille. 

 

 

http://www.agentschapondernemen.be/


STAP 1 : registreer een beheerder 

U komt nu op de website van de steunmaatregel  kmo-portefeuille, Kies vervolgens voor de knop 
‘Login kmo-portefeuille’. 

 

 



STAP 1 : registreer een beheerder 

Als u gemachtigd bent door de onderneming om een steunaanvraag in te dienen, moet u zich 
registreren met uw persoonlijk federaal token of uw elektronische identiteitskaart (e-id). 



STAP 1 : registreer een beheerder 
-> keuze : elektronische identiteitskaart (1/2) 



 

STAP 1 : registreer een beheerder 
-> keuze : federaal token (2/2) 





STAP 1 : registreer een beheerder 
-> einde registratie als persoon 

Na de registratie wordt u automatisch  aangemeld en krijgt u een mailbericht ter bevestiging. U 
zal merken dat uw naam linksboven verschijnt. Uw persoonsgegevens kan u wijzigen via ‘mijn 
profiel’. 

 



STAP 1 : registreer een beheerder 
-> de registratie 

Vul de gevraagde gegevens aan en klik op ‘registreer’. 

 



STAP 2 : registreer een onderneming 

Er zijn twee manieren om een onderneming te registeren : ofwel via het menu ‘mijn profiel’ , 
ofwel via de knop ‘klik hier’.  OPM.: U kan een onderneming registeren indien u aangemeld bent 
als beheerder. Om zich aan te melden gaat u naar de website www.kmoportefeuille.be en kiest u 
voor de knop                                              waarna u toegang krijgt d.m.v. uw federaal token of uw 
elektronische identiteitskaart. 

 

http://www.kmoportefeuille.be/


STAP 2 : registreer een onderneming 
-> Vul uw ondernemingsnummer in 

Aan de hand van uw ondernemingsnummer worden de gegevens automatisch opgehaald uit een 
centrale databank. De mogelijkheid ‘geen ondernemingsnummer’ is er voor de buitenlandse 
ondernemingen met een (toekomstige) vestiging in Vlaanderen.  

 



Sinds 2003 kent de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een uniek 
ondernemingsnummer toe aan alle handelsondernemingen. Vanaf 30 juni 
2009 werden ook alle ‘niet-handelsondernemingen naar privaat recht’ in de 
KBO opgenomen. Dit betekent dat ook vrije en intellectuele beroepen 
waaronder advocaten, apothekers, architecten, artsen, notarissen en 
paramedici een eigen ondernemingsnummer kregen.  
 
Bepaalde beoefenaars van vrije beroepen die vóór 30 juni 2009 al een vrij 
beroep of niet-commerciële activiteit uitoefenden, werden automatisch in de 
KBO opgenomen. Een ondernemingsnummer kan opgezocht worden via 
volgende link: KBO public search 
 
Wie na 30 juni 2009 is gestart en nog geen ondernemingsnummer heeft, kan 
via de ondernemingsloketten de registratie eenvoudig in orde brengen. Via 
volgende link vindt u de lijst van erkende ondernemingsloketten. 

 

STAP 2 : registreer een onderneming 
-> Informatie rond ondernemingsnummer 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket/


STAP 2 : registreer een onderneming 
-> Vul de ontbrekende gegevens in 
-> Belgisch ondernemingsnummer 

 

 

 



STAP 2 : registreer een onderneming 
-> Vul de ontbrekende gegevens in 

-> Buitenlandse onderneming 

 

 

 



STAP 2 : registreer een onderneming 
-> registratie voltooid 



STAP 3 : koppeling van de gebruiker (stap 1) en de 
onderneming (stap 2) – per brief of per mail 

De koppeling gebeurt aan de hand van een brief MAAR indien de Kruispuntbank van 
ondernemingen (KBO) over het mailadres van uw onderneming  beschikt dan kan u in stap 2 
kiezen voor een mail i.p.v. deze koppelingsbrief. 

Deze brief vermeldt een activatie-url (gele 
markering in deze voorbeeldbrief) en is bestemd 
voor degene die de onderneming geregistreerd 
heeft en vermeld staat in de brief. 
 
Deze url koppelt de  
geregistreerde persoon (zie stap 1) aan de 
onderneming (zie stap 2). 
 
M.a.w. na activatie, zal u kunnen optreden als 
gemachtigde in naam van de onderneming en een 
dossier indienen.  Zie volgende slide voor de 
activering 
   
 



STAP 3 : koppeling van de gebruiker (stap 1) en de 
onderneming (stap 2) – de activatie-url 

1. Meld u aan via d.m.v. uw token of e-id via 

2. De aanmelding is succesvol indien uw naam linksboven verschijnt : 

 

 

 

3. Tik de activatie-url in uw browser (let op dat u geen fouten tikt!) en bevestig met uw token of 
e-id. OPGELET : de url is één maand geldig. Is deze link niet meer geldig dan moet stap 2 
opnieuw doorlopen worden. 

 

 

4. De koppeling is voltooid!  

 

 

 

 

 

 

 



Gebruik van de elektronische steunmaatregelen 

Als de koppeling voltooid is krijgt u toegang tot de digitale steunmaatregelen, bv. kmo-
portefeuille. 

1. Klik op   

2. Log in a.d.h.v. uw federaal token of e-id. 

3. Linksboven verschijnt ‘welkom’ gevolgd door uw naam en voornaam. 

4. Selecteer de naam van uw onderneming en klik op de knop ‘aanmelden’ die onderaan de pagina staat. 

5. Linksboven wordt de naam van uw onderneming toegevoegd aan uw naam en voornaam 

6. Bij een eerste gebruik moet u de ontbrekende gegevens aanvullen. 

 

 



Eerste gebruik –  
Aanvullen van gegevens 

Wanneer u voor het eerst naar een digitale steunmaatregel gaat zal u nog een aantal 
aanvullende registratiegegevens van de onderneming moeten invullen. 
 
Algemene ondernemingsgegevens voor ondernemingen met een 
ondernemingsnummer worden opgehaald uit onze centrale databank VKBO die gevoed 
wordt door o.m. de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en de Nationale Bank 
van België (NBB) wat de jaarrekeninggegevens betreft. 
 
Zijn de ondernemingsgegevens niet correct, ga dan naar een ondernemingsloket om uw 
inschrijving bij de KBO te laten aanpassen. 



Eerste gebruik –  
Aanvullen van gegevens 

• Rekeningnummer van de onderneming (in SEPA-formaat). 



Eerste gebruik –  
Aanvullen van gegevens 



Eerste gebruik –  
Aanvullen van gegevens 



Eerste gebruik –  
Aanvullen van gegevens 

• Is uw onderneming een vennootschap en heeft ze nog geen eerste jaarrekening afgesloten? 

 

Vul dan de ontbrekende gegevens in op basis van het businessplan (cijfers van het eerste 
werkingsjaar). Geef als startdatum 01/01/2013 en als einddatum 31/12/2013 en duid als bron 
‘businessplan’ aan. 

 



Eerste gebruik –  
Aanvullen van gegevens 

• Is uw onderneming een eenmanszaak (inclusief beoefenaar van vrij beroep) en heeft ze 
reeds een exploitatierekening? 

 

Vul dan de ontbrekende gegevens in op basis van de exploitatierekening die bij uw laatste fiscale 
aangifte werd gevoegd. 

 



Bij elk gebruik – 
de ondernemingsgrootte 

Telkens u zich aanmeldt als onderneming zal u gevraagd worden om de grootte van uw 
onderneming te bevestigen. De link EU-definitie bevat een document met de richtlijnen.  

 

 



Bij elk gebruik – 
de ondernemingsfoto 

De ondernemingsfoto geeft u telkens een volledig beeld van uw steundossiers  bij het Agentschap 
Ondernemen. Door te klikken op de naam van een digitale steunmaatregel komt u in de 
overeenkomstige toepassing terecht en kan u een steunaanvraag indienen (of afwerken).  

 



HULP NODIG ? 

 

 

 
Gratis nummer 1700 

 

http://www.vlaanderen.be/nl/over-1700 

De registratieprocedure 
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