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1. Intro 

De "Subsidie voor projecten die mee worden gefinancierd door de Europese Unie" kan enkel 
via het subsidieloket (e-loket) van de Provincie Oost-Vlaanderen worden aangevraagd.  

De afhandeling van de subsidie verloopt volledig digitaal van het indienen van de aanvraag 
tot de aanvraag van het subsidiesaldo. 

Via dit e-loket kan je op elk moment de voortgang van je subsidiedossier raadplegen. 
Ook alle communicatie in verband met je dossier loopt via de Berichtenbox van het e-loket. 

  

https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/europa/europese-programmas/Subsidie%20voor%20projecten%20die%20mee%20worden%20gefinancierd%20door%20de%20Europese%20Unie.html
https://e-loket.oost-vlaanderen.be/login
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2. eID software downloaden en installeren 

Klik op Download | eID software (belgium.be) 

Klik op “Gratis download”. 

 

  

https://eid.belgium.be/nl
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3. Welke browser gebruiken? 

Gebruik bij voorkeur Google Chrome. 
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4. Begrippen 

E-loket 
Het e-loket dat wordt ontwikkeld en beheerd door de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 
De Kruispuntbank is de centrale databank waarin alle identificatiegegevens van alle 
ondernemingen terug te vinden zijn. De KBO doet dus dienst als authentieke bron voor 
alle informatie over een onderneming. 

Registeren 
Eenmalige aanmelding in het e-loket van de wettelijke vertegenwoordiger (functiehouder) 
van de organisatie via zijn eID. 

Rollen in het e-loket 
o Consultatie 

Persoon die door de wettelijke vertegenwoordiger of de gemandateerde van een 
organisatie wordt aangesteld om de gegevens van de subsidieaanvraag van die 
organisatie te raadplegen. 

o Gemandateerde 
Persoon die door de wettelijke vertegenwoordiger van een organisatie wordt 
aangesteld om voor die organisatie handelingen te stellen in het e-loket.  
Zo kan bijvoorbeeld een diensthoofd, teamleider, stafmedewerker, projectleider, … als 
gemandateerde worden aangesteld. 
De gemandateerde heeft dezelfde rechten als de wettelijke vertegenwoordiger: hij/zij 
kan aanvragen indienen, diensten aanmaken (bijvoorbeeld een Afdeling, een Faculteit, 
een Team …), rollen toekennen, gegevens raadplegen. 

o Indiener 
Persoon die door de gemandateerde van een organisatie wordt aangesteld om voor 
een dienst (bijvoorbeeld een Afdeling, een Faculteit, een Team …) van deze 
organisatie een subsidie aan te vragen en deze op te volgen in het e-loket.  

Wettelijke vertegenwoordiger (functiehouder) 
Een organisatie met een ondernemingsnummer heeft in principe één of meerdere 
wettelijke vertegenwoordigers. 
Dit zijn personen die de organisatie juridisch vertegenwoordigen (bv. een zaakvoerder, 
directeur, burgemeester, algemeen directeur, bestuurder, rector, voorzitter …). 
Je kan de wettelijke vertegenwoordiger van een organisatie met ondernemingsnummer 
opzoeken via de website van het KBO. 
De wettelijke vertegenwoordiger kan voor zijn organisatie gemandateerden aanstellen, 
aanvragen indienen, diensten aanmaken (bijvoorbeeld een Afdeling, een Faculteit, een 
Team …), rollen toekennen. 

  

https://e-loket.oost-vlaanderen.be/login
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-iedereen/raadpleging-en-opzoeking-van/kruispuntbank-van
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-iedereen/raadpleging-en-opzoeking-van/kruispuntbank-van
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5. Wie kan namens een organisatie een subsidie aanvragen? 
De wettelijke vertegenwoordiger (functiehouder) van een organisatie of een door de 
wettelijke vertegenwoordiger aangeduide persoon de zgn. gemandateerde of een gebruiker 
met de rol “indiener” kan een subsidie aanvragen voor zijn organisatie. 

De wettelijke vertegenwoordiger moet zich - eenmalig – registreren op het e-loket van de 
Provincie Oost-Vlaanderen. 

Pas na registratie van de wettelijke vertegenwoordiger kan een subsidieaanvraag worden 
ingediend. 
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6. Wie is wettelijke vertegenwoordiger (functiehouder) van mijn organisatie? 
De wettelijke vertegenwoordiger (functiehouder) vind je in het KBO (Kruispuntbank van 
Ondernemingen). 

• Ga naar de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

• Klik op "Public Search raadplegen". 

 

• Zoek op het ondernemingsnummer van je organisatie of op de naam van je organisatie. 

 Klik op “Nieuwe opzoeking op nummer”. 

Geef het ondernemingsnummer in bv. “0416.682.702” en klik op “Zoek”. 

 

of 

 Klik op “Nieuwe opzoeking op naam”. 
Geef de naam van je organisatie in bv. Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt 
Oost-Vlaanderen en klik op “Zoek”. 

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-iedereen/raadpleging-en-opzoeking-van/kruispuntbank-van


8 – versie 15 november 2022 
 

 De wettelijke vertegenwoordiger (functiehouder) vind je in de rubriek “Functies”. 

 

 Zijn de gegevens van je organisatie niet meer actueel, pas ze aan via My Entreprise 
(FOD Economie) – Gegevens verbeteren. 

Hou er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor de wijzingen in het KBO zijn 
aangebracht. 

  

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/my-enterprise/kruispuntbank-van
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7. Aanmelden op het e-loket 

Gebruik bij voorkeur Google Chrome. 

  

Klik op de link:  
https://e-loket.oost-vlaanderen.be/ 

Je komt op de aanmeldpagina van het e-loket. 

• Ben je een Belgische gebruiker  
Klik op “Aanmelden met eID”. 
Zorg dat de nodige software geïnstalleerd is op je toestel. 

 

Kies vervolgens hoe je wil aanmelden: 

 

  

https://e-loket.oost-vlaanderen.be/
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Ben je geen wettelijke vertegenwoordiger van je organisatie of nog niet gekend als 
gebruiker voor je organisatie, vul dan – in het scherm “Verzoek toegang tot organisatie” - 
de velden met * in: 

• ondernemingsnummer: geef het ondernemingsnummer van je organisatie in; 
• aanvraagtype: selecteer “Subsidie EU projecten”; 
• jouw gegevens: vul voornaam, naam en e-mailadres in. 
Klik vervolgens op versturen. 

De wettelijke vertegenwoordiger of de gemandateerde van je organisatie ontvangt een 
verzoek om jou als gebruiker toe te voegen aan de organisatie. 

 

• Ben je een niet-Belgische gebruiker. 

Klik op “Aanmelden voor niet-Belgische gebruikers”. 

 
o Geef je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op “Aanmelden”. 

 



11 – versie 15 november 2022 
 

Je komt op het startscherm van het e-loket. 

 

o Heb je nog geen gebruikersnaam en wachtwoord. 

Klik op “Nog niet geregistreerd?”. 

 

Vul het formulier “Toegang aanvragen” in. 
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Vink vervolgens “Ik ben geen robot” aan en klik op “Versturen”. 

 
Gebruikersnaam en wachtwoord worden je per e-mail toegestuurd. 

o Wachtwoord vergeten? 

Klik op “Wachtwoord vergeten”. 

 

Vul je e-mailadres of gebruikersnaam in en klik op “Versturen”. 

 

Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen. 
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o Gebruikersnaam vergeten? 
Klik op “Gebruikersnaam vergeten”. 

 

Vul je e-mailadres in en klik op “Versturen”. 

 

Je ontvangt een e-mail met je gebruikersnaam. 
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8. Registratie wettelijke vertegenwoordiger (functiehouder) in het e-loket 

De wettelijke vertegenwoordiger (functiehouder) moet zich - eenmalig – registreren op het e-
loket van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Pas na registratie van de wettelijke vertegenwoordiger kan een subsidieaanvraag worden 
ingediend. 

Meld aan op het e-loket. 
• Duid aan dat je aanmeldt als “wettelijke vertegenwoordiger” van een organisatie met een 

ondernemingsnummer. 
• Controleer of de gegevens van je organisatie correct zijn. 
• Vul vervolgens alle verplichte velden in (velden met * zijn verplicht in te vullen velden): 

o rechtsvorm 
o IBAN-nummer 
o BTW-plichtig 
o startdatum (van de organisatie) 
o einddatum (van de organisatie): enkel in te vullen bij consortia e.d. 
o adres van de maatschappelijke zetel: straat, nummer, bus (eventueel), postcode, stad, 

land 
o (algemeen) telefoonnummer 
o (algemeen) e-mailadres 

• Klik op “Organisatie aanvullen”. 

 

De wettelijke vertegenwoordiger kan tijdens deze registratie gemandateerden aanstellen 
voor zijn organisatie bv. een diensthoofd, teamleider, stafmedewerker, projectleider … . (zie 
verder rubriek “Een gemandateerde aanstellen”) of voor zijn organisatie diensten en/of 
gebruikers toevoegen (zie verder rubriek “Diensten en gebruikers toevoegen aan een 
organisatie”). 
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9. Een gemandateerde aanstellen 

De wettelijke vertegenwoordiger (functiehouder) van een organisatie kan gemandateerden 
aanstellen voor zijn organisatie (bv. een diensthoofd, teamleider, stafmedewerker, 
projectleider …).  

Meld aan op het e-loket en klik op “Mijn organisaties”. 

 

Ga naar “Mijn organisaties/diensten”. 

Selecteer je organisatie en klik op “i” (= Toon details organisatie). 

Klik in het scherm “Details organisatie” op “Gemandateerden” en vervolgens op 
“Gemandateerde toevoegen”. 
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Klik op “Nieuwe persoon koppelen” en voeg de gegevens van de gemandateerde toe. 

Velden met * zijn verplicht in te vullen velden.  
Start- en einddatum kan je gebruiken om de periode van het mandaat van de 
gemandateerde aan te duiden. 

 
Klik op “Opslaan”. 
De gemandateerde kan nu aanmelden op het e-loket en voor zijn organisatie diensten en 
gebruikers toevoegen. 
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10. Diensten en gebruikers toevoegen aan een organisatie 

De wettelijke vertegenwoordiger (functiehouder) of een gemandateerde kan voor zijn 
organisatie diensten en/of gebruikers toevoegen. 

Meld aan op het e-loket en klik op “Mijn organisaties”. 

 

Selecteer je organisatie en klik op “i” (= Toon details organisatie). 

 

o Nieuwe dienst aanmaken 

Klik op “Diensten en leden”. 
Een dienst is een onderdeel van een organisatie: een afdeling, een faculteit, een team … 
bv. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. 

Klik op “Nieuwe dienst aanmaken voor deze organisatie”. 
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Vul de gegevens van de dienst in en klik op “Opslaan”. 

Velden met * zijn verplicht in te vullen velden. 

 

o Een persoon koppelen aan een dienst 

Eens een dienst is aangemaakt, kan je personen koppelen aan deze dienst. 
Klik op “Diensten en leden”. 

 
Selecteer een dienst. 

Klik op “Nieuwe persoon koppelen aan deze dienst”. 

Voeg de gegevens van de nieuwe persoon toe. 
Velden met * zijn verplicht in te vullen velden.  
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Klik op “Opslaan”. 

 

De nieuwe persoon (gebruiker) ontvangt een e-mail met een link naar het e-loket om 
zijn/haar gegevens te vervolledigen en zijn/haar account te valideren. 

Opgelet deze e-mail kan in de “Spam Mail” of “Ongewenste mail” terechtkomen. 

Valideer je account. 
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11. Berichtenbox e-loket 

Alle communicatie in verband met je subsidieaanvraag loopt via de Berichtenbox van het e-
loket. 
Je wordt per e-mail verwittigd wanneer er een nieuw bericht is. Opgelet deze e-mail kan in 
de “Spam Mail” of “Ongewenste mail” terechtkomen. 
Wil je reageren op dit bericht of heb je een vraag, doe dit dan altijd via de Berichtenbox. 

• Naar de Berichtenbox vanuit een e-mail 
Klik in de e-mail op “e-loket – Berichten”. 

 

Meld aan op het e-loket. Je komt onmiddellijk in de Berichtenbox. 

 

Heb je een vraag of wil je reageren op een bericht voeg de tekst van je bericht toe in het 
tekstvak en klik op “Toevoegen”.  
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• Naar de Berichtenbox vanuit het e-loket 

Meld aan op het e-loket. 
Klik op “Mijn aanvragen”. 

 
Selecteer in de linkerkolom je dossier. 

 

 
 

Klik vervolgens op “Berichten”. 

 

Heb je een vraag of een bericht voor Team Europa, voeg dan de tekst van het bericht toe 
in het tekstvak en klik op “Toevoegen”.  
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12. Een subsidieaanvraag indienen 

De aanvraag moet in het Nederlands zijn opgesteld. 

Meld aan op het e-loket. 

Klik op “Nieuwe aanvraag”. 

 

Klik bij “Subsidie EU projecten” op “Ik vraag de subsidie aan”. 

 

Doorloop de aanvraagflow (11 stappen). 
Velden met * zijn verplicht in te vullen velden 

• 1. Organisatie – Gegevens van de organisatie 
o Dienst: klik op “selecteer een dienst” 

selecteer in de lijst je organisatie of de dienst van je organisatie die de subsidie 
aanvraagt. 

 

Volgende velden worden automatisch ingevuld: 
 Ondernemingsnummer 
 Naam organisatie 
 Juridisch statuut 
 IBAN - nummer 
 Btw-plichtig 
 Adres maatschappelijke zetel 
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o Type indiener 
Vink aan welk type aanvrager je bent :”Projectverantwoordelijk/projectleider” of 
“Projectpartner/copromotor”. 

Klik op volgende 

 

• 2. Algemeen – Algemene projectinfo 

 

o Titel van het project: vul de naam van het project in 

o Projectnummer: 
Een projectnummer wordt toegekend door het Europees programma. 
Indien gekend: vul het projectnummer in. 

o Naam Europees programma 

Selecteer een openstaande oproep uit de lijst. 
De tweede datum bij de oproep is de datum waarop de aanvraag uiterlijk moet 
ingediend zijn via het e-loket. 
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Staat de oproep niet in de lijst. 
Klik op “Vraag een nieuwe oproep aan als deze zich niet tussen de lijst bevindt”. 

 

Vul de velden “Naam Europees programma” en Naam oproep” in. 
Gebruik het kalenderknopje om de start-/einddatum in te vullen. 

Klik op “Versturen”. 
De oproep wordt binnen de 2 werkdagen toegevoegd.  

Klik op “Volgende” 

• 3. Contactgegevens 

 

Vul de contactgegevens van de organisatieverantwoordelijke, de inhoudelijke contact-
persoon en de financiële contactpersoon in. 

Klik op “Volgende” 
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• 4. Project – Gegevens van het project 

 

URL project: geef hier eventueel de URL van de website van het project in (enkel indien 
er een website is). 

De info in deze velden wordt gebruikt voor de goedkeuring van het project en de beoordeling 
van de bijbehorende aanvraag tot provinciale cofinanciering van het project. 

Klik op “Volgende”. 

• 5. Verankering  

 

Vul beide velden in en klik op “Volgende”. 
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• 6. Criteria 

 

Vul het veld “Inhoudelijke criteria” in en klik op “Volgende”. 

• 7. Beleidsthema 

Geef aan hoe de doelstelling van het project aansluit als hefboom bij de economische 
speerpunten en/of de speerpunten klimaat van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

 
 

 
Klik op “Volgende”. 
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• 8. Financiële projectgegevens 

Vul de financiële gegevens van het project in. 

 

Klik op volgende. 

• 9. Bijlages 

Voeg de bijlages toe. 

Klik op “Selecteer een bestand”. 

 

Geef het document - indien nodig - een duidelijke naam. 

 

Zijn alle bijlages toegevoegd, klik op “Volgende”. 

  

s 



28 – versie 15 november 2022 
 

• 10. Overzicht 

Controleer of alle velden zijn ingevuld. 
Staat een veld in roze dan zijn niet alle gegevens ingevuld. Klik op het potloodje en voeg 
ze toe. 

 
 

 

Zijn alle velden groen gekleurd, klik op “Indienen”. 

• 11. Samenvatting van de aanvraag 
Na indiening krijg je een overzicht van je aanvraag. 

 

Je aanvraag kreeg een aanvraagnummer. 
Klik op het + - teken om de inhoud van een veld te bekijken. 
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Klik op het grijze icoontje in de rechterbovenhoek om de berichten over de aanvraag te 
raadplegen. 

 

Klik op “Mijn aanvragen” in de linkerbovenhoek om je aanvraag verder op te volgen. 

 

Klik in de rechterbovenhoek op “Afmelden” om het e-loket te verlaten. 
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13. Ontbrekende gegevens in een subsidieaanvraag aanvullen 

Is je subsidieaanvraag niet volledig, dan ontvang je een e-mail met de vraag om ontbrekende 
gegevens aan te vullen. 

Meld aan op het e-loket. 

Klik op “Mijn aanvragen”. 

 

Ga in de linkerkolom naar “Aanvullen gegevens” en klik op de aanvraag die je wil aanvullen. 

 

 

Klik vervolgens op de knop “Bewerken”. 

 

Klik op het onderdeel waar je gegevens wil aanvullen, bijvoorbeeld onderdeel 6. 

 

Voeg de gevraagde gegevens toe, klik onderaan rechts op “Wijzigingen indienen”. 

  

s 
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Je komt in het scherm “10 - Overzicht”.  

Klik onderaan rechts op “Herwerking indienen”. 

 

Klik vervolgens op “Ja” om de bijgewerkte aanvraag in te dienen. 
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14. Een beslissing Europees programma indienen 

Een subsidieaanvraag kan pas definitief worden beoordeeld nadat je de beslissing van het 
Europees programma over het definitieve projectdossier indiende. 

Meld aan op het e-loket en klik op “Mijn aanvragen”. 

 

Ga in de linkerkolom naar het item “Wachten op beslissing bij Europees programma”. 

Selecteer de aanvraag waarvoor je een beslissing indient. 

 

 

Klik op “Melden beslissing Europees programma”. 
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Geef de beslissing van het Europees programma in. 

Geef de datum van de beslissing in (gebruik het kalenderblokje). 

Laad het besluitdocument op. 

 

 

Klik op “Indienen”. 

Bevestig de melding door op “ja” te klikken. 
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15. Een beslissing Europees programma aanvullen 

Is de beslissing van het Europees programma niet volledig ingevuld, dan ontvang je een e-
mail met de vraag om ontbrekende gegevens aan te vullen/aan te passen. 
Meld aan op het e-loket. 

Klik op “Mijn aanvragen”. 

 

Ga in de linkerkolom naar “Aanvullen beslissing Europees programma” en klik op de 
aanvraag die je wil aanvullen. 

 

Klik op “Melden beslissing Europees programma” 

 

Vul de gevraagde gegevens aan en klik op “Indienen”. 

 
  

s 
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Bevestig de aangevulde melding door op “ja” te klikken. 
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16. Projectgegevens aanpassen na indiening van de beslissing van het Europees 
programma 

Heeft de beslissing van het Europees programma tot gevolg dat projectgegevens wijzigen, 
dan ontvang je een e-mail met de vraag om bepaalde gegevens aan te passen. 

Meld aan op het e-loket. 

Klik op “Mijn aanvragen”. 

 

Ga in de linkerkolom naar “Aanvullen gegevens beslissing Europees programma” en klik op 
de aanvraag die je wil aanvullen. 

 

 

Klik op “Bewerken”. 

 

Je kan volgende gegevens wijzigen: 
• 4 – Project 
• 8 – Financiële projectgegevens 
• 9 – Bijlages 

 

Pas de gegevens aan, klik onderaan rechts op “Wijzigingen indienen”. 

  

  

s 
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Je komt in het scherm “10 - Overzicht”.  

Klik onderaan rechts op “Herwerking indienen”. 

 

Klik vervolgens op “Ja” om de aangevulde aanvraag in te dienen. 
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