
Toegepaste
fi scaliteit.
Voltijds of avondonderwijs

Bachelor-na-bachelor
2022-2023



Niemand weet wat de 
toekomst te bieden heeft. 
Maar één ding is zeker: we 
zullen levenslang leren. 
Dat geldt voor ieder van 
ons, of je nu student, 
werknemer, werkzoekende 
of ondernemer bent. Steeds 
weer zal je nieuwe dingen 
aanleren en oude afleren. 
Want enkel zo kan je 
meesurfen op de continue 
veranderingen.  

Enkel zo kan je de 
technologische 
vernieuwingen bijbenen. 
En enkel zo kan je jezelf 
blijven ontwikkelen en je 
ambities waarmaken.

Ga  
ervoor!

Jezelf  
blijven 
ontwikkelen.
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Check 't af!

Je hebt een diploma bachelor of 
master op zak en je wil je kansen 
op de arbeidsmarkt vergroten 
met een extra diploma.

Je hebt een goede basiskennis 
over de belangrijkste federale en 
regionale belastingen maar je wil 
deze materie verder doorgronden.

Je wil anderen bijstaan, advies 
geven over een complexe materie 
waarvan jij de finesses kent.  
Voor hen maak jij het verschil.

Heb je één of meerdere kunnen afvinken? 
Dan is de opleiding toegepaste fiscaliteit 
beslist iets voor jou. Ga ervoor, want fiscaal 
deskundigen zijn erg gegeerd. Bovendien 
is deze opleiding uniek in Vlaanderen.

Je overweegt de opleiding toegepaste 
fiscaliteit te volgen? Maar je weet niet 
zeker of het wel iets voor jou is? Of 
deze opleiding past bij je vooropleiding, 
verwachtingen en persoonlijkheid? 

Je bent niet vies van een 
potje onderhandelen.

Je bent 
communicatief 
en een echte 
teamplayer.

Je wil je werk combineren 
met deze opleiding? Kies dan 
voor avondonderwijs.

Match ik met 
toegepaste 
fiscaliteit?

Je wil leren van 
vakexperten en liefst  
op de werkvloer zelf.
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Fiscaal 
deskundigen 
gegeerd
Fiscaal deskundigen 
zijn erg gegeerd op de 
arbeidsmarkt. Waarom?

Zowel ondernemingen 
als particulieren worden 
geconfronteerd met heel 
wat fiscale verplichtingen 
en vragen. De fiscaliteit in 
België is complex en wijzigt 
voortdurend. Dat biedt 
opportuniteiten maar ook 
valkuilen. Een doordachte 
fiscale planning en 
deskundige optimalisatie 
maken het verschil. Fiscaal 
deskundigen vullen niet 
alleen de ingewikkelde 
fiscale aangiften in, ze 
kijken ook verder dan hun 
neus lang is. Ze denken 
op lange termijn. In hun 
adviezen anticiperen 
ze op toekomstige 
opportuniteiten. Met 
andere woorden: ze 
zijn goud waard.

Uniek in 
Vlaanderen
HOGENT is de enige 
hogeschool in Vlaanderen 
die de opleiding toegepaste 
fiscaliteit aanbiedt. Het 
diploma bachelor in de 
toegepaste fiscaliteit is 
door het Institute for Tax 
Advisors & Accountants 
(ITAA) erkend en geeft 
je vrijstellingen voor 
het toelatingsexamen 
tot de stage van 
gecertificeerd accountant 
of gecertificeerd 
belastingadviseur. 
Ook voor het praktisch 
bekwaamheidsexamen 
dat je moet afleggen 
om deze titels te krijgen 
is de opleiding een 
ideale voorbereiding. 
Bovendien is de opleiding 
als enige officieel 
geaccrediteerd door de 
Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie 
(NVAO), een prestigieuze 
kwaliteitsgarantie.

Praktijk voorop
Verschillende accountants- 
en fiscale kantoren zijn bij 
de opleiding betrokken. 

Het curriculum is 
opgebouwd rond 
vakoverschrijdende 
fiscale thema’s die gericht 
zijn op de praktijk. De 
lectoren werken samen 
met een fiscaal kantoor 
voor de uitwerking en 
begeleiding van cases, 
vaardigheidstrainingen, 
workshops en gastcolleges.

In de vorm van 
werkplekleren zet je de 
kennis om in praktijk. 
Op een fiscaal kantoor 
kom je in contact met 
de verscheidenheid aan 
fiscale opdrachten die een 
belastingadviseur voor 
zijn klanten uitvoert. Zo 
krijg je een goed beeld van 
de taken waarmee je in 
contact komt tijdens een 
carrière in de fiscaliteit.

De opleiding.

De nood aan hoogopgeleid 
personeel in het domein van de 
belastingen is de laatste jaren 
sterk gestegen. 
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Tweedaags 
startevent
Het academiejaar wordt 
afgetrapt met een 
teambuilding activiteit 
zodat je snel kennis 
kan maken met je 
medestudenten. Je maakt 
op dit event ook kennis met 
de kantoren die betrokken 
zijn bij de opleiding. 

Box of knowledge
In deze module gaan we 
tijdens de eerste 5 weken in 
op de algemene fiscale en 
vennootschapsrechtelijke 
kennis die nodig is 
om fiscale dossiers te 
behandelen. Naast hoor- 
en werkcolleges zal je ook 
zelfstandig aan de slag 
gaan om de betreffende 
kennis te verwerven. 

Projecten
In 6 projecten verbreden en 
verdiepen we inhoudelijk 
de meest relevante 
fiscale onderwerpen. We 
bespreken verschillende 
fiscale thema’s, steeds met 
aandacht voor authentieke 
praktijkcases. Je leert 
producten op te leveren 
die representatief zijn voor 
wat je later in de praktijk 
zal moeten realiseren. 
Voor elk thema werken we 
samen met een partner 
uit het werkveld. Je krijgt 
de nodige kennis en 
vaardigheden mee over het 
desbetreffende thema aan 
de hand van workshops en 
je werkt aan oplossingen 
van beroepscases. Deze 6 
thema’s komen aan bod:

I.
Fiscaliteit van de opstart 
van een onderneming
We bekijken de 
vennootschapsrechtelijke 
en fiscale aspecten 
van de opstart van een 
onderneming, zowel 
onder de vorm van 
een éénmanszaak als 
onder de vorm van een 
rechtspersoon. Het 
accountancy kantoor 
Flamée & Partners 
ontwerpt een authentieke 
beroepscase die je in 
groep uitwerkt. 

II.
Fiscaliteit inzake 
bezoldiging en mobiliteit
We overlopen de fiscale 
aspecten van verloning 
van werknemers en 
bedrijfsleiders, zowel in 
een binnenlandse als een 
buitenlandse context. Het 
internationaal consultants- 
en belastingadviseurbedrijf 
PwC werkt in deze module 
de case uit. 

III.
Fiscaliteit en  
onroerend goed 
In samenwerking met 
Deloitte gaan we in op alle 
aspecten van de fiscaliteit 
van een onroerend goed: 
van privé-aankoop tot 
een aankoop via de 
vennootschap, fiscaliteit 
van de financiering, 
verkoop en meerwaarde, 
btw-aspecten bij de 
verkrijging en verhuur, 
registratierechten, maar 
ook regionale aspecten 
zoals leegstandsheffingen, 
onroerende voorheffing en 
meer. We gaan ook in op de 
fiscaliteit van buitenlandse 
onroerende goederen.

IV.
Fiscaliteit van 
e-commerce en 
internationale handel
Binnen deze module 
behandelen we de 
fiscale aspecten inzake 
internationale mobiliteit 
van ondernemingen. We 
gaan in op actuele thema’s 
zoals het vermijden van 
winstverschuivingen, 
transfer pricing en werken 
met een vaste inrichting. 
Ook btw- en douane-
aspecten bij internationale 
handel en e-commerce 
komen uitgebreid aan bod. 
Hier werken we samen 
met het internationaal 
advieskantoor Mazars.

 
V.
Fiscale aspecten van 
vermogensplanning en 
roerende inkomsten
In samenwerking met 
Titeca Accountancy 
bekijken we in deze module 
de fiscale behandeling 
van de inkomsten 
van binnenlandse en 
buitenlandse roerende 
goederen. Daarnaast komt 
ook vermogensplanning 
ruim aan bod: de 
burgerrechtelijke en fiscale 
aspecten van onder meer 
testamenten, schenkingen, 
huwelijkscontracten, 
levensverzekeringen, 
maatschap en 
patrimonium-
vennootschappen.
 
VI. 
Fiscaliteit en omvorming/
stopzetting van een 
onderneming
Het laatste thema 
behandelt de fiscaliteit van 
stopzetting of omvorming/
fusie van de onderneming. 
We bespreken de 
fiscaliteit van pensioenen, 
stopzettingsmeerwaarden, 
de vennootschaps-
rechtelijke en fiscale 
aspecten van 
vereffeningen en fusies van 
vennootschappen. Voor 
deze module werken we 
samen met het kantoor 
Vandelanotte.

Tax advisor@work
De opleiding zet sterk in 
op samenwerking met 
het werkveld. Gedurende 
acht weken doe je ervaring 
op bij een fiscaal kantoor: 
daar ervaar je welke 
vragen zij ontvangen van 
hun klanten tijdens hun 
dagdagelijkse activiteiten. 
Je leert er jouw kennis 
omzetten in de praktijk.

Daarnaast neem je ook 
deel aan het International 
Tax Seminar. Tijdens 
deze driedaagse staat de 
internationale fiscaliteit 
centraal en werk je 
samen met studenten 
van partnerinstellingen 
uit onze buurlanden 
(Duitsland, Nederland,…).

Programma.
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Programma voltijds dagonderwijs

semester 1

6 weken Box of knowledge

2 weken Project I:  
Fiscaliteit van de opstart van een onderneming

2 weken Project II:  
Fiscaliteit inzake bezoldiging en mobiliteit

2 weken Project III:  
Fiscaliteit en onroerend goed

kerstvakantie

4 weken Verdediging projecten & examens

semester 2

2 weken Project IV:  
Fiscaliteit van e-commerce en internationale handel

2 weken Project V:  
Fiscale aspecten van vermogensplanning en roerende inkomsten

1 week International Tax Seminar

2 weken Project VI:  
Fiscaliteit en omvorming/stopzetting van een onderneming

2 weken (paasvakantie) Tax advisor@work:  
fiscaal kantoor

6 weken Tax advisor@work:  
fiscaal kantoor

4 weken Verdediging projecten & examens

Banaba toegepaste fiscaliteit - voltijds semester studieptn

Opleidingsonderdeel

Box of knowledge 1 15

Project I: Fiscaliteit van de opstart van een onderneming 1 5

Project II: Fiscaliteit inzake bezoldiging en mobiliteit 1 5

Project III: Fiscaliteit en onroerend goed 1 5

Project IV: Fiscaliteit van e-commerce en internationale handel 2 5

Project V: Fiscale aspecten van vermogensplanning en roerende inkomsten 2 5

Project VI: Fiscaliteit en omvorming/stopzetting van een onderneming 2 5

Tax advisor@work Academiejaar 15

Totaal 60

Opleidingstabel voltijds dagonderwijs

“In de interactieve business 
case die we brengen worden 
de studenten gechallenged 
om de rol van tax advisor 
op zich te nemen. Het is 
de opdracht om diverse 
fiscale vraagstukken vanuit 
verschillende invalshoeken 
te belichten, te analyseren en 
op een begrijpbare manier te 
vertalen naar een werkbare 
oplossing voor de cliënt.”

Anne-Line Servaes,  
Tax & Legal Partner bij Deloitte
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 → Je werkt in de 
accountancy/fiscaliteit 
en je wil je kennis en 
vaardigheden inzake 
fiscaliteit een grondige 
boost geven?

 → Je wil graag 
een bijkomend 
praktijkgericht diploma 
behalen. Maar je wil je 
studies op een haalbare 
en aangename manier 
combineren met een 
voltijdse job.

Dat kan. 

De opleiding toegepaste 
fiscaliteit in avondonderwijs 
loopt over een periode 
van 2 academiejaren, 
waarbij er per week 1 of 2 
contactmomenten zijn. 

Ben je wel in het bezit 
van een diploma met een 
basis in de fiscaliteit, maar 
werk je niet in een fiscale 
werkomgeving? Dan kan 
je alsnog in aanmerking 
komen om de opleiding 
te volgen met een 
aangepast programma.

Opbouw 
academiejaar.
In het avondprogramma 
volg je dezelfde modules 
als in het dagonderwijs, 
maar dan verspreid 
over een periode van 
2 academiejaren. Tijdens 
de contactmomenten volg 
je les of werk je in groep 
aan een case. Daarnaast 
verwerk je een deel van de 
leerstof via zelfstudie op het 
digitaal leerplatform.

Voor de module Tax 
advisor@work stel je over 
de 2 academiejaren heen 
een portfolio samen om 
jouw praktijkervaring aan te 
tonen die je opdoet op jouw 
eigen werkplek binnen de 
accountancy/fiscaliteit. 
Kun je geen ervaring 
opdoen en aantonen op 
jouw eigen werkplek? 
Dan bekijken we de 
alternatieve mogelijkheden. 
Ook als student van het 
avondprogramma kun 
je deelnemen aan het 
International Tax Seminar.

Deeltijds 
avondonderwijs.

De uren die je in 
contactonderwijs 
volgt in deze 
opleiding 
komen in 
aanmerking voor 
de permanente 
vorming die je 
moet volgen in 
het kader van 
de erkenning als 
gecertificeerd 
accountant en/
of gecertificeerd 
belastingadviseur 
door het Institute 
for Tax Advisors 
& Accountants 
(ITAA).

Programma deeltijds avondonderwijs

modeltraject 1 modeltraject 2

semester 1

week 1-6

Box of knowledge

Tax advisor 
@work

Project III:  
Fiscaliteit en  

onroerend goed

week 7-12

Project IV:  
Fiscaliteit van 

e-commerce en 
internationale  

handel

Tax advisor 
@work

week 13-16 Examens Verdediging projecten 
& examens

semester 2

week 1-6

Project I:  
Fiscaliteit van de 
opstart van een 
onderneming

Tax advisor 
@work

Project V:  
Fiscale aspecten van 

vermogensplanning en 
roerende inkomsten

week 7-12

Project II:  
Fiscaliteit inzake 
bezoldiging en 

mobiliteit

Project VI:  
Fiscaliteit en 

omvorming/stopzetting 
van een onderneming

Tax advisor 
@work

week 13-16 Verdediging projecten 
& examens

Verdediging projecten 
& examens
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Banaba toegepaste fiscaliteit - deeltijds semester studieptn

Modeltraject 1

Box of knowledge 1 15

Project I: Fiscaliteit van de opstart van een onderneming 2 5

Project II: Fiscaliteit inzake bezoldiging en mobiliteit 2 5

Totaal 25

Banaba toegepaste fiscaliteit - deeltijds semester studieptn

Modeltraject 2

Project III: Fiscaliteit en onroerend goed 1 5

Project IV: Fiscaliteit van e-commerce en internationale handel 1 5

Project V: Fiscale aspecten van vermogensplanning en roerende inkomsten 2 5

Project VI: Fiscaliteit en omvorming/stopzetting van een onderneming 2 5

Tax advisor@work Academiejaar 15

Totaal 35

Wat na je 
diploma?

Een fiscaal expert 
met ambitie heeft 
de garantie op 
een zeer mooie 
carrière. Hij of zij 
kan bovendien 
dikwijls kiezen 
uit een pallet 
aan relevante 
mogelijkheden. 
Ook de invulling 
van de job is 
een fantastische 
uitdaging.

 → Als werknemer 
kan je terecht bij 
accountantskantoren, 
belastingadvieskantoren, 
bedrijfsrevisoren en 
auditkantoren, banken, 
verzekeraars, grote 
ondernemingen & kmo’s, 
advocatenbureaus 
en notarissen. Je 
werkt in functies 
als bedrijfsfiscalist, 
financieel planner, 
belastingadviseur, 
fiscaal stafmedewerker 
of tax-expert.

 →  Bij de overheid heb je 
heel wat carrièrekansen 
als belastingcontroleur, 
fiscaal dossierbeheerder, 
medewerker 
belastingadministratie 
of expert bij de 
gerechtelijke politie. 

 → Liever je eigen baas? Als 
zelfstandige kan je aan 
de slag als gecertificeerd 
belastingadviseur of 
fiscaal accountant (lid 
van het ITAA). Je moet 
dan nog wel enkele 
toelatingsformaliteiten 
vervullen.

Check op hogent.be/
toegepaste-fiscaliteit 
waarom een banaba 
toegepaste fiscaliteit 
een belangrijke troef 
is voor je verdere 
carrière.

Opleidingstabel deeltijds avondonderwijs

Deze opleiding 
is uniek in 
Vlaanderen.
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Info.

Voor wie is  
deze opleiding bedoeld?
De banaba toegepaste fiscaliteit is jou op 
het lijf geschreven als je:

 → een economisch of juridisch bachelor- 
of masterdiploma hebt dat een 
basiskennis fiscaliteit garandeert 
(bedrijfsmanagement, TEW, 
handelswetenschappen, rechten …).

 → graag nog 1 jaar wil verder studeren 
in dagonderwijs in een intensief 
programma vol authentieke cases, 
individuele en groepsopdrachten, 
of als je reeds werkt en het 
programma gedurende 2 jaar in 
avondonderwijs opneemt.

 → een doorgedreven praktische kennis in 
de fiscaliteit wil verwerven en je echt wil 
verdiepen in alle aspecten  
van belastingen.

 → jouw kansen op de arbeidsmarkt wil 
vergroten met een extra diploma met 
een belangrijke toegevoegde waarde op 
je basisdiploma.

 → stage loopt of wil lopen bij het 
ITAA, want met dit diploma krijg je 
vrijstellingen voor de examens en ben 
je optimaal voorbereid op het beroep 
van gecertificeerd accountant en 
belastingadviseur.

 → goed voorbereid wil zijn voor 
het bekwaamheidsexamen van 
gecertificeerd accountant en/of 
gecertificeerd belastingadviseur.

Hoeveel kost de opleiding?
1750 euro* voor een voltijds 
modeltraject van 60 studiepunten.

De opleiding in avondonderwijs 
wordt aangeboden met een voltijds 
modeltraject van 60 studiepunten 
gespreid over twee academiejaren. 
Het studiegeld bedraagt 2200 euro* 
voor de beide academiejaren samen.

* onder voorbehoud van wijzigingen

Komt de opleiding in 
aanmerking voor de  
kmo-portefeuille? 
Ja. Met deze subsidie recupereer 
je een stuk van je inschrijvingsgeld 
(erkenningsnummer kmo-portefeuille van 
HOGENT: DV 0101616). Meer info vlaio.be

Waar volg ik les?
Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 
9000 Gent.

Contact
Isabelle Goethals
Coördinator banaba toegepaste fiscaliteit
isabelle.goethals@hogent.be
hogent.be/toegepaste-fiscaliteit

Studietrajectbegeleiding:
hogent.be/studietrajectbegeleiders

Werken en studeren,  
een haalbare kaart
Heb je vragen over:

 → tijdskrediet
 → Vlaams zorgkrediet
 →  loopbaanonderbreking
 →  Vlaams opleidingsverlof
 →  opleidingscheques
 →  andere financiële ondersteuning?

Neem dan contact op met STUVO,  
de studentenvoorzieningen van HOGENT.

STUVO
Afdeling Zorg
Overwale 42
9000 Gent
T 09 243 37 38
zorg@hogent.be

Ongetwijfeld zit je 
met heel wat vragen. 
Hieronder vind je alle 
praktische informatie en 
antwoorden op enkele van 
de meest gestelde vragen.

Inschrijven
Registreer je online vanaf 1 april via 
webreg.hogent.be. Alle info rond 
inschrijven vind je op hogent.be/
student/inschrijven 
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Meer info & inschrijven? 

Ga naar hogent.be/toegepaste-fiscaliteit

Ontdek onze andere vervolgopleidingen 
op hogent.be/verder-studeren 

https://hogent.be/
http://hogent.be/toegepaste-fiscaliteit
http://hogent.be/verder-studeren 

