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Handleiding online subsidie Vlabinvest aanvragen
Een nieuwe aanvraag

1. Een subsidie van Vlabinvest aanvragen doe je via de website van
Vlabinvest.
Ga naar https://www.vlaamsbrabant.be/vlabinvest/investeringssubsidies/index.jsp
Kies op deze pagina de link “ONLINE aanvragen” onder paragraaf 'Aanmelding via online subsidiedossier'.

Via deze link kom je op inlogpagina van belgium.be terecht en kan je je aanmelden met de eID of met
de burgertoken of ‘itsme’.

2. Toegang tot de aanvraag
Om toegang te krijgen tot de subsidiewebsite zijn er verschillende beveiligde manieren: via de
elektronische identiteitskaart of via een burgertoken of ‘itsme’.
Je inloggegevens worden enkel gebruikt als authenticatie: om na te gaan wie de aanvraag effectief
verzonden heeft en ter controle van de rechtsgeldigheid van de aanvraag. Op die manier kan je ook
op elk tijdstip je aanvraag bekijken (niet meer aanpassen) en indien nodig bijlagen of
verantwoordingsstukken opladen. Het opvolgen van de status van de subsidie is niet voorzien.
De reeds ingediende aanvragen zijn enkel voor de indiener of iemand die door de indiener toegang
heeft gekregen, zichtbaar in een tabel.
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1.

De aanvraag invullen

Vul de lege velden in. Een veld aangeduid met een rood sterretje is een verplicht veld.

Klik op “Volgende” of op “Uw persoonlijke gegevens”.
Vul de gegevens van de aanvrager in.
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Wanneer de contactpersoon dezelfde persoon is als de verantwoordelijke van de organisatie kan je
door op de knop “Gegevens overnemen” de velden rechts automatisch invullen.

Het ondernemingsnummer (of BTW - nummer) kan enkel worden ingegeven met het volgende
formaat: BE gevolgd door 10 cijfers, beginnend met een nul.
Klik op “Volgende” of op “Uw financiële gegevens”.
Voor het rekeningnummer neem je ofwel de oude Belgische formulering 3 cijfers – 7 cijfers- 2 cijfers,
gescheiden door streepjes (vb. 000-0123456-78);
of neem je de IBAN formulering die begint met BE, dan 2 cijfers van de bank en dan 3 keer 4 cijfers,
alles aan mekaar.

Bij het doorsturen van het dossier, wordt dit veld gecontroleerd, dus let er op dat het rekeningnummer
correct wordt ingevuld!
Klik op “Volgende” of op “Bijhorende documenten”.
Hier kan je de bijlagen en het ingevulde aanvraagformulier opladen.
De lijst met de nodige documenten wordt hier nogmaals opgesomd. U kan deze lijst ook terugvinden
in het subsidiereglement.
OPGELET: Wanneer je het aanvraagformulier (Word-document) hebt ingevuld, dien je dat ergens op
je computer of laptop op te slaan, want je kan dit en de andere bijlagen enkel op onze website
opladen nadat deze op je computer (laptop, One Drive of I-cloud…) bewaard werden.
Klik op “bestanden kiezen”.
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Om het document op te laden, druk je op “bladeren” om de plaats te gaan zoeken waar het document
werd bewaard.
Kies het juiste document en druk op “Openen”. Het document wordt opgeladen.
Onder “Opgeladen documenten” kan je zien welke documenten reeds opgeladen werden. Indien
nodig, kan je het document opnieuw verwijderen.

Per oplaadbeurt kan je echter maximum 10MB doorsturen. Indien het totaal van de documenten
samen meer dan 10 MB is, kan je best opladen tot max. 10 MB en dan de aanvraag doorsturen en
nadien de overige documenten opladen en apart doorsturen.
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2.

De aanvraag versturen

Indien de aanvraag klaar is, (of je hebt het maximum van 10 MB bereikt), klik je op “Versturen” indien
je de aanvraag onmiddellijk wil doorsturen.
Indien je deze aanvraag nog niet onmiddellijk wil verzenden, klik je op “Voorlopig bewaren”. Op die
manier kan je het aangemaakte dossier op een later tijdstip verder afwerken en later doorsturen.
De knop “Voorlopig bewaren” kan je op om het even welk moment gebruiken om de gegevens van de
reeds ingevulde velden te bewaren, zonder dat deze reeds worden doorgestuurd.
Zolang de aanvraag nog niet werd verzonden, zijn alle velden nog aanpasbaar. Eens verzonden
kunnen er in het dossier enkel nog documenten opgeladen worden. De gegevens kunnen niet meer
gewijzigd worden.
Druk op ‘Versturen’.

Nadat je op de knop “versturen” hebt gedrukt, wordt er gecontroleerd of alle verplichte velden werden
ingevuld. Er zijn ook bepaalde controles op het rekeningnummer en op het ondernemingsnummer.
Indien er fouten werden gevonden in één van beide nummers, kom er een foutmelding.
(Afhankelijk van welke browser je gebruikt (internet explorer, mozilla firefox, google chrome,…) kan
het soms vervelend zijn dat bepaalde fouten in het geheugen van de browser blijven zitten, waardoor
je soms foutmeldingen blijft veroorzaken, ook al heb je de velden verbeterd. In dat geval kan je best
op de knop F5 drukken om het geheugen leeg te maken.)
Opgelet de aanvraag is nog niet definitief ingediend. Deze stap dient om de gegevens te controleren.
Wanneer alle gegevens correct zijn ingevuld, krijg je een nieuw scherm met het overzicht van wat
werd ingevuld. Dit zijn namelijk de gegevens die zullen doorgestuurd worden.
Indien er je nu nog iets wil verbeteren, druk je op “annuleren” om terug te keren naar het dossier.
GEBRUIK NOOIT DE BACKTOETS VAN JE BROWSER, WANT DAT ZOU PROBLEMEN KUNNEN
VEROORZAKEN.

Wanneer de gegevens juist zijn, klik je op “Bevestigen” (helemaal onderaan de pagina)
om de aanvraag te verzenden.
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Nadat de aanvraag werd verzonden komt er een nieuw scherm met de melding dat je aanvraag werd
verzonden:

Je ontvangt ook een mail ter bevestiging dat het dossier in ons systeem werd aangemaakt.
P AS WANNEER JE DIT SCHERM ZIET EN EEN MAIL TER BEVESTIGING HEBT ONTVANGEN IS JE AANVRAAG
INGEDIEND .
Deze mail wordt verstuurd naar het mailadres dat werd ingevuld bij de contactpersoon in “uw
persoonlijke gegevens”.
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Een bestaande aanvraag aanvullen

1.

Bijkomende documenten opladen (ter aanvulling van een
aanvraag of bij verantwoording)

Meld aan via dezelfde link op de pagina van Vlabinvest.
Ga naar “Mijn aanvragen”.

Klik op de naam van de subsidie OF vink het vakje van het juiste dossier aan.
De reeds ingediende aanvraag wordt zichtbaar, maar daarbij zijn de schermen “Subsidie”, “Uw
persoonlijke gegevens” en “Uw financiële gegevens” niet meer aanpasbaar.
Je klikt door naar “Bijhorende documenten”.
Daar kan je de nodige documenten opladen, met een totaal maximum van 10MB per oplaadbeurt.

2.

Anderen toegang geven.

Je kan in een dossier ook aan andere mensen toegang geven. Dat betekent dat zij hetzelfde kunnen
als jij in dit dossier en dat jullie beiden bijvoorbeeld documenten kunnen opladen, zodat die in het
zelfde dossier terecht komen. Daarvoor heb je het rijksregisternummer van de andere persoon nodig
en dit is alleen nodig om er voor te zorgen dat dit dossier ook zichtbaar is voor die andere persoon
wanneer deze aanmeldt.
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3.

Beheer overdragen.

Indien je zelf geen opvolging meer zou doen voor alle dossiers die jezelf hebt aangemaakt, kies je
voor beheer overdragen, onderaan de tabel met je dossiers. Daarmee draag je alle dossiers over aan
een andere persoon, waardoor je zelf geen toegang meer hebt tot deze dossiers.
Ook dat werkt via het rijksregisternummer.

Indien je over het online aanvragen nog vragen zou hebben, kan je terecht op het mailadres
subsidies@vlaamsbrabant.be.

4.

Een bestaand dossier opnieuw aanvragen.

Je dient een tweede aanvraag in? Je kan dit op dezelfde manier als de eerste aanvraag of je kan een
bestaande aanvraag ‘aanvinken’ en hergebruiken om in te dienen (mits de nodige aanpassingen).
Gebruik de knop ‘Opnieuw aanvragen’ om een nieuw dossier aan te maken. De gegevens van je vorig
dossier worden automatisch ingevuld. Pas deze gegevens eventueel aan en dien opnieuw in.
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 Indien je reeds eerder een aanvraag online hebt ingediend, kom je via de algemene pagina
automatisch in het scherm “Mijn aanvragen” terecht. Daar is een tabel beschikbaar met de
reeds eerder aangevraagde dossiers en de status “verzonden” of “in opmaak”.

Nu heb je de keuze:
Je begint helemaal opnieuw, door te klikken op “nieuwe aanvraag”:

waarna je dan ook de juiste subsidie kiest, zoals hierboven beschreven.
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OF indien je dezelfde soort subsidie opnieuw wil aanvragen (bijvoorbeeld elk jaar een
werkingssubsidie), dan kan je dit door de aanvraag (die reeds verzonden is) aan te vinken en te
klikken op de knop “opnieuw aanvragen”.
Door dit zo te doen, worden alle gegevens die je de vorige keer hebt ingevuld vanzelf ingevuld in een
nieuw dossier en hoef je niet alles opnieuw in te geven, maar wel te controleren en eventueel aan te
passen.
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