
 
 

Studiefiche HBO5 Fiscale wetenschappen 

 

Identificatie
 

Opleiding : HBO Boekhouden 

Eenheid / module : B3 Personenbelasting deel 2 

Aantal lestijden : 120 LT 

Studiepunten : - 

Geldig vanaf schooljaar : 2016-2017 

 

Volgtijdelijkheid 
 

 

Het wettelijk structuurschema legt de volgtijdelijkheid vast tussen de eenheden / modules. 

Link naar het structuurschema.   

 

Leerinhoud
 

Inleiding en herhaling 

 Basisbegrippen: herhaling 

o Belastbaar tijdperk – Aanslagjaar 

o Aangifteplicht 

o Essentiële procedureregels 

 Bespreking aangifteformulier deel 2 

 Belang deel 2 in de praktijk 

 

Toepassingsgebied PB 

 Situering van de PB binnen het fiscaal recht 

 Afbakening t.o.v. andere inkomstenbelastingen 

 

VAK XV: Beroep en ondernemingsnummer 

 

VAK XVI: Diverse inkomsten 

A. Diverse inkomsten van roerende aard 

 Niet verplicht aan te geven inkomsten 

 Verplicht aan te geven inkomsten 

o Onderverhuring 

o Concessierecht 

B. Andere diverse inkomsten   

o Occasionele winsten/baten  

o Prijzen, subsidies 

o Meerwaarden op onroerend goed 

o Meerwaarden op aandelen  

 

 

 

https://leerstad.be/images/leerstad/schema-traject-pdf/schema-graduaat-hbo5-boekhouden.pdf


 

VAK XVII: Bezoldigingen bedrijfsleiders 

1. Eigenlijke bezoldigingen 

2. Voordelen alle aard 

3. Aandelenopties  

4. Herkwalificatie 

5. Beroepskosten bedrijfsleiders 

 

VAK XVIII: Winsten (uit zelfstandige act) 

1. Berekening belastbare nettowinst 

2. Eigenlijke exploitatiewinst 

3. Berekening brutowinst exploitant 

4. Andere winstbestanddelen 

o Loon vd exploitant 

o Voordelen alle aard 

o Abnormale of goedgunstige voordelen 

o Inkomsten van onroerende aard 

5. Beroepskosten zelfstandige act 

o Detailbespreking 

o Vergelijking kosten in vennootschapsstructuur 

6. Stelsel van de meerwaarden 

7. Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen risico’s en kosten 

8. Economische vrijstellingen 

9. Toekenning een meewerkende echtgenoot 

10. Beroepsverliezen 

 

VAK XIX: Baten (vrij beroep) 

1. Toepassingsgebied 

2. Berekening nettobaten 

3. Ontvangsten 

4. Ontvangsten sportbeoefenaars 

5. Meerwaarden 

6. Beroepskosten 

7. Economische vrijstellingen 

 

VAK XX: Voorheffingen (zelfstandige act) 

1. Roerende voorheffing 

2. FBB 

3. Bedrijfsvoorheffing 

4. Belastingkrediet 

 

VAK XXII: Winsten en baten vorige beroepswerkzaamheid  

1. Stopzettingsmeerwaarden 

2. Beroepskosten na stopzetting 

 

TOPICS: 

 Feitelijke verenigingen 

 Tekenen en indiciën 

 Forfaitaire belastingplichtigen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Begincompetenties
 

☒ Voldoen aan de decretale voorwaarden van het volwassenenonderwijs. 

☐ Er wordt geen specifieke voorkennis vereist. 

☒ Eindcompetenties verworven hebben van: B2 Inleiding personenbelasting 
 

 

Eindcompetenties
 

 
De volgende eindcompetentie(s) worden bereikt: 
 
De cursist 

 kent grondig alle elementen van de diverse inkomsten, de inkomsten van zelfstandigen en de 

fiscale behandeling hiervan. 

 kan de volledige belasting berekenen en heeft een gedetailleerd inzicht in de uitgaven die recht 

geven op belastingvermindering. 

 kent grondig de mechanismen van werkelijke en forfaitaire kosten en kan deel 1 van de aangifte 

berekenen. 

 beheert grondig de fiscale behandeling van de winsten van verschillende soorten ondernemingen. 

 heeft grondige kennis van de fiscale mechanismen en kan deel 2 van de aangifte berekenen en 

invullen. 

 

Onderwijsorganisatie
 

   

Contactonderwijs : 75 % 
Afstandsonderwijs : 25 % 
   

 

☒ begeleid zelfstandig leren ☐ onderwijsleergesprek ☐ simulatiespel 

☐ casus gestuurd onderwijs ☒ opdrachten met feedback ☐ situatiespel 

☐ coaching ☐ peer teaching ☐ stage 

☐ excursie ☐ practicum – atelier – labo ☐ veldwerk 

☐ groepsdiscussie ☒ projectwerk ☐ werkcollege 

☐ groepswerk ☐ rollenspel ☐ werkplekleren 

☒ hoorcollege (doceren) ☐ seminarie  
 

Andere: - 
 
 
Bemerking: - 
 
 

 

Begeleiding
 

 

De lector is beschikbaar voor vragen. 
De cursisten kunnen een beroep doen op het team studiebegeleiding en de HBO-studiecoach. 
Klik hier voor alle informatie. 
 

 

 

 

 

 

 

https://leerstad.be/index.php/56-cursusaanbod/graduaat-hbo5/503-studie-en-trajectbegeleiding-we-helpen-je-op-weg


Evaluatie
 

 

Eerste examenperiode 

Niet-periodegebonden evaluatie (gespreide evaluatie)  
 

Omschrijving: - 
 
 

25 % 

Periodegebonden evaluatie (examen) 75 % 
 

Omschrijving:  

☒ schriftelijk examen 

☐ mondeling examen met schriftelijke voorbereiding 

☐ mondeling examen zonder voorbereiding   

☐ praktijkexamen 

☐ project- of eindwerk (presentatie/verdediging) 
    

Andere: - 
 

 
  

Tweede examenperiode 100 % 

☒ schriftelijk examen 

☐ mondeling examen met schriftelijke voorbereiding 

☐ mondeling examen zonder voorbereiding   

☐ praktijkexamen 

☐ project- of eindwerk (presentatie/verdediging) 

 ☐ geen 2de examenkans mogelijk 

 
    

Andere: - 
 

 

Studiematerialen
 

   

Verplicht : Handboek Personenbelasting (Sophie Hugelier), uitgeverij De Boeck  

Aanbevolen : - 

 

Bijzondere studiekosten
 

 

- 

 


