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Postgraduaat in de Fiscaliteit 
 

Verdiep je in de Fiscaliteit... 

... en word een onmisbare schakel in het bedrijfsleven 

 

Het zeer praktijkgerichte, deels verdiepende opleidingsprogramma van dertig studiepunten 

(één academiejaar) bereidt je optimaal voor om een carrière uit te bouwen binnen de fiscale 

sector. Het postgraduaat in Fiscaliteit biedt je een praktische opleiding gegeven door 

docenten uit het werkveld. 

  

• Deze volledig uitgewerkte digitale fiscale opleiding, gecombineerd met synchrone 

begeleidingssessies, is uniek in Vlaanderen 

• Door de specifieke opleidingsstructuur kun je ook nog tijdens latere kwartielen 

instappen. 

• Je ontvangt een officieel getuigschrift na het afronden van deze eenjarige 

opleiding. 

• Erasmushogeschool Brussel organiseert regelmatig seminaries door externe 

fiscale experten. Onze studenten en alumni kunnen gratis deelnemen. Levenslang 

Leren verzekerd! 

 

 
Wie ben jij? 
 

Je hebt bijvoorbeeld al één van de volgende diploma’s hoger onderwijs behaald: 

 

• graduaat Accounting Administration / HBO5 Boekhouden 

• graduaat Juridisch-administratieve ondersteuning/ HBO5 Rechtspraktijk 

• bachelor Bedrijfsmanagement 

• bachelor Rechtspraktijk 

• masten in de Rechten, TEW of Handelsingenieur 

 

en je wilt je verder professionaliseren om aan de slag te gaan in de fiscale sector of je bent 

al aan de slag in deze sector en wilt je expertise verder uitbouwen. 
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Wanneer volg je les? 
 
Naast de volledige uitgewerkte digitale modules, zijn er ook digitale contactsessies. Deze zijn 

facultatief, doch aanbevolen met het oog op een efficiënte verwerking van de leerstof. 

Als voorbeeld geven wij de planning van de contactsessies voor het  

academiejaar 2021-2022 weer.  

 

Kwartiel 1:  Fiscale procedure (dinsdag 18u30-19u30) 

Vennootschapsbelasting (donderdag 18u30-19u30) 

Kwartiel 2:  Lokale en regionale belastingen (dinsdag 20u-21u) 

Keuze: BTW (maandag 18u30-19u30)  

Kwartiel 3:  Personenbelasting (maandag 18u30- 19u30) 

Keuze: BTW (dinsdag 18u30-19u30) 

Kwartiel 4:  Specifieke topics fiscaliteit (dinsdag 20u - 21u) 

integrale fiscale praktijkoefeningen (dinsdag 18u30-20u) 

Jaarvak: Trends Wetgeving en Fiscaliteit  
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Onze opleiding 
 
Vennootschapsbelasting 5 studiepunten 

In de cursus vennootschapsbelasting leer je de aangifte invullen en begrijpen. Je verwerft 

inzicht in de gevolgen van de fiscale spelregels voor een vennootschap. 

Personenbelasting 5 studiepunten 

Naast de theoretische toelichting van de wettelijke basis van de personenbelasting, wordt de 

nodige aandacht besteed aan de verwerking in de aangifte 

BTW 5 studiepunten 

In dit opleidingsonderdeel worden de verschillende aspecten van de BTW-heffing op een 

praktijkgerichte wijze besproken 

Trends Wetgeving en Fiscaliteit 3 studiepunten 

In dit opleidingsonderdeel leer je actief opz oek gaan naar wetswijzigingen en trends binnen 

de fiscaliteit en de juridische sector. Je leert op een proactieve wijze jouw kennis up-to-date 

te houden.  

Lokale en Regionale belastingen 3 studiepunten 

In dit opleidingsonderdeel leer je meer over de fiscale bevoegdheden van de gemeentelijke 

en gewestelijke overheden. Aan de hand van een uitgebreid assortiment aan casussen leer je 

de belangrijkste aandachtspunten in verband met de lokale (bedrijfs)belastingen. 

Fiscale procedure 3 studiepunten 

Inleidend opleidingsonderdeel waarin fiscale basisbegrippen en procedurele regels worden 

aangeleerd. Deze regels worden verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. 

Specifieke Topics Fiscaliteit 3 studiepunten 

In dit opleidingsonderdeel zullen jaarlijks andere fiscale onderwerpen die buiten het bestek 

van de basiscursussen vallen worden besproken. Deze topics zullen worden aangesneden 

vanuit een praktische benadering. 

Integrale Fiscale Praktijkoefeningen 3 studiepunten 

Dit vak bevat een geïntegreerde en praktijkgerichte benadering van alle fiscale vakken die in 

deze opleiding werden gevolgd. 

 

  



 
 

4 van 4 

Hoe schrijf je in? 
 
Je kan de inschrijving zelfstandig op afstand afronden of op afspraak op het secretariaat. 

 

 
Wat kost het? 
 
Het inschrijvingsgeld van deze 1-jarige opleiding bedraagt € 50 per studiepunt. Het volledige 

programma bestaat uit 30 studiepunten. Er is de mogelijkheid om met opleidingscheques of 

KMO-portefeuille te betalen. Je kunt ook gebruik maken van Vlaams Opleidingsverlof.  

 

 

 
Vragen? 
 
Voor inhoudelijke vragen stuur je een e-mail naar het opleidingshoofd Thomas De 

Jonckheere thomas.de.jonckheere@ehb.be.  

 

Voor vragen over je inschrijving of traject stuur je een e-mail naar Sophie Coomans 

sophie.coomans@ehb.be. Zij is de trajectbegeleider van deze opleiding. 

 

 

Postgraduaat in de Fiscaliteit 

Opleidingshoofd: Thomas De Jonckheere 

Erasmushogeschool Brussel - campus Diest 

Boudewijnvest 3 

3290 Diest 
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