
 
 

Studiefiche HBO5 Fiscale wetenschappen 

 

Identificatie
 

Opleiding : HBO Fiscale wetenschappen 

Eenheid / module : C5 Successie 

Aantal lestijden : 40 LT 

Studiepunten : - 

Geldig vanaf schooljaar : 2016-2017 

 

Volgtijdelijkheid 
 

 

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

Link naar het structuurschema.   

 

Leerinhoud
 

 

 We herhalen de algemene principes van erfrecht en maken je wegwijs in het mechanisme van de 

heffing van successierechten.  

 Je leert het belastbaar actief waarderen, het passief samenstellen en de aangifte van nalatenschap 

opmaken.  

 Het berekenen van de successiebelasting en een vergelijking met de schenkingsrechten die tot het 

domein van de registratierechten behoren, staan ook op het programma. 

 

Begincompetenties
 

☒ Voldoen aan de decretale voorwaarden van het volwassenenonderwijs. 

☒ Er wordt geen specifieke voorkennis vereist. 

☐ Eindcompetenties verworven hebben van: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Eindcompetenties
 

 
De volgende eindcompetentie(s) worden bereikt: 
 
De cursist: 
 
 

 beheerst de algemene regels van het erfrecht en kan de successierechten bepalen. 

 kent het mechanisme van heffing van successierechten, kan het belastbaar actief waarderen en 

kan het passief samenstellen. 

 kan de successiebelasting berekenen en de aangifte van nalatenschap opmaken, rekening houden 

met goederen in het buitenland. 

 heeft inzicht in de bewijsmiddelen van de fiscale administratie en kan een successieplanning 

opmaken. 

 kent de wettelijke regelingen omtrent kleine nalatenschappen, vrijstellingen en verminderingen, 

tekortschattingen, vruchtgebruik, legaten en schenkingen. 

 

 

Onderwijsorganisatie
 

   

Contactonderwijs : 100 % 
Afstandsonderwijs : 0 % 
   

 

☐ 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: - 
 
 

0 % 

Periodegebonden evaluatie (examen) 100 % 
 

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 Praktisch Registratie- en Successierecht van E. Debruyne en H. Cools, 

uitgeverij De Boeck. 

 Wettelijke bronnen: Wetboek van Registratierechten voor 3 Gewesten (Vlaamse, 

Waalse en Brusselse Gewest) – dit is gratis beschikbaar via het internet (fisconet 

plus FOD Financiën). 

 Een eigen burgerlijk wetboek is aanbevolen - gratis beschikbaar via het internet 

(fisconet plus FOD Financiën). 

 Rekenmachine. 

 Extra cursusmateriaal is gratis beschikbaar via ons elektronisch leerplatform ELO. 

 
Aanbevolen :  Je kan ook de studentencodex kopen, die je nog kan gebruiken voor de fiscale 

vakken. 

 
 

Bijzondere studiekosten
 

 

- 

 


