
Hervorming kmo-portefeuille 

De opleidingen van het ITAA blijven ook na de hervorming van de Vlaamse Regering 

van 25 november 2022 subsidieerbaar 

 

1. Op 25 november 2022 keurde de Vlaamse Regering een hervorming van de kmo-

portefeuille goed. 

 

2. De informatie en documenten die momenteel op het web circuleren, volgens 

dewelke de opleidingen voor leden van het ITAA niet langer subsidieerbaar zouden 

zijn via de kmo-portefeuille vanaf 2023, zijn NIET CORRECT: 

 

▪ Opleidingen voor ITAA-leden zullen immers ofwel vallen onder de brede thema’s 

“financiële geletterdheid”, “digitalisering” of “duurzaamheid”, dan wel geregistreerd 

kunnen worden via het thema “beroepsspecifieke competenties”. 

 

▪ Ter herinnering, vanaf januari 2023, wordt het toepassingsgebied van de 

subsidieerbare opleidingen beperkt tot de volgende thema’s : 

- Bedrijfsstrategie  

- Beroepsspecifieke competenties 

- Digitalisering  

- Duurzaamheid  

- Financiële geletterdheid (financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is 

om een onderneming succesvol te beheren)  

- Innovatie  

- Internationalisering en  

- Personeelsmanagement. 

Al deze thema’s, behalve voor het thema “beroepsspecifieke competenties”, kennen 

een brede invulling.  Alle opleidingen en adviezen die inhoudelijk gelinkt kunnen 

worden aan één van deze thema’s en gericht zijn op het bedrijfsfunctioneren van de 

steunvragende onderneming, kunnen worden gesteund. 

De overgrote meerderheid van de opleidingen die in aanmerking komen voor de 

permanente vorming van het ITAA, vallen onder het thema ‘financiële geletterdheid”, 

“digitalisering” of “duurzaamheid. 

Zo zijn bijvoorbeeld opleidingen over elektronisch factureren, automatisch verwerken 

van orders en facturen, continuous transaction control, digitalisering van de 

boekhouding, change management, dematerialisering, robotisering, artificiële 

intelligentie, GDPR, IT risk management of cybersecurity onder te brengen onder het 

thema “digitalisering”. Opleidingen in het kader van de Corporate Sustainability 

Reporting Directive of de Corporate Sustainability Due Diligence Directive passen 

dan weer onder het thema “duurzaamheid”. 

▪ Het thema ‘beroepsspecifieke competenties’ werkt daarentegen met een 

vastgestelde lijst van opleidingen. Vanaf 2023 wordt een lijst opgesteld die zal 

kunnen geraadpleegd worden via de website van vlaio.be/kmo-portefeuille. Enkel 

opleidingen die op de lijst staan, kunnen nog worden gesubsidieerd.  

 



Om op de voormelde lijst geregistreerd te worden en in aanmerking te komen voor 

steun, moet de opleiding voldoen aan ten minste één van de volgende voorwaarden, 

die dus alternatief en niet cumulatief zijn:  

 

- diensten gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een 

beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB; weze opgemerkt dat het 

beroep van “boekhouder-accountant” in deze lijst is opgenomen ;  

- diensten gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-

wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen ;  

- diensten die inspelen op een toekomstig sectoraal tekort aan competenties door 

een prognose uitgevoerd volgens de methodiek van het VLAMT of door een op 

wetenschappelijk verantwoorde, onderbouwde en aantoonbare wijze en 

- diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de 

uitoefening van een beroep. 

Gelet op het feit dat de opleidingen voor leden van het ITAA “gericht zijn op het 

aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de 

knelpuntberoepenlijst van de VDAB”, zullen eventuele opleidingen van het ITAA die 

niet onder de thema’s “financiële geletterdheid”, “digitalisering” of “duurzaamheid” 

vallen, geregistreerd kunnen worden binnen het thema “beroepsspecifieke 

competenties”. Het ITAA en VLAIO zijn hierover in nauw contact. 

 

3. Kmo’s die vanaf 2023 een steunaanvraag indienen moeten het thema waarbinnen hun 

steunaanvraag betrekking heeft selecteren.  Om deze selectie te vereenvoudigen, 

zullen de communicaties van het ITAA in verband met de aangeboden opleidingen 

voortaan niet alleen aangeven of deze in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille, 

maar ook het betrokken thema vermelden. 

 

 


