
 

 

Rijbewijs C Theorie 

Hoe werkt KMO? 
Klik op www.kmo-portefeuille.be op de roze knop ‘Aanvragen’ en je wordt automatisch 

doorgestuurd naar het e-loket voor ondernemers. Daar meld u zich aan (Zie keuzescherm op uw 

computer). U kiest daarna de onderneming waarvoor u subsidie wilt aanvragen en klikt verder naar 

‘KMO-portefeuille -> Aanvraag starten’.  

1. Klik op de knop ‘Nieuwe subsidie aanvragen’ 

2. Geef de activiteit van uw onderneming aan. 

3. Vul de projectgegevens in (Zie hier beneden) 

4. Geef Rijschool Wirix in als dienstverlener  

(Te vinden via DV.O237156 of via onze naam ‘Rijschool Wirix’) 

5. Bevestig uw subsidieaanvraag (Het systeem toont u nu een overzicht van de gegevens die u 

dient na te kijken vooraleer u bevestigd). 

6. Stort tijdig uw eigen bijdrage aan de KMO-portefeuille. U zal via KMO hierover een mail 

ontvangen. Stort u niet tijdig uw bijdrage wordt uw aanvraag onherroepelijk afgesloten door 

de overheid. U kan dan geen nieuwe aanvraag meer indienen. 

7. Nadat u uw bijdrage heeft gestort doet de overheid hetzelfde. De portefeuille is nu gevuld. 

8. U gaat naar uw historiek subsidies en klikt rechts op de knop ‘Betalen’ om de dienstverlener 

uit te laten betalen door de overheid. 

9. Als laatste kunt u de dienstverlener beoordelen (Optioneel) 

Projectgegevens 
Type dienstverlening: Opleiding 

Naam opleiding: Rijbewijs C + Theoriecursus 

Thema: Transport 

Totaal aantal te presteren uren: 17 (8u theorie + 9u praktijk) 

Aantal deelnemers van uw bedrijf aan deze opleiding: 1 

Naam en voornaam van de deelnemers: (Deze gegevens moet u zelf bekomen en invullen) 

Datum inschrijving: Dit is de datum van de eerste les (Een afsprakenoverzicht heeft u normaal per 

mail ontvangen van ons. Daar vind u de eerste les terug). 

Is uw opleiding voor xx/xx/xxxx gestart?  

Draagt de opleiding bij tot het huidig of toekomstig bedrijfsfunctioneren: Ja 

Kost van de inschrijving exclusief de niet toegestane kosten en exclusief btw*: €793,39 

Op basis van de kostprijs berekent het systeem automatisch de subsidie (Donkergrijze vakken) 

*BTW en examengelden vallen buiten de KMO! 
Het BTW bedrag , examenbegeleiding en de examenkosten dient u rechtstreeks te betalen aan de 

rijschool -> €406,61 naar BE14 7350 1655 7783 (Met gestructureerde mededeling van de factuur) 
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