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ECTS-fiche 

 

Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de 

invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche 

voor elke module.  

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat Verzekeringen 

Module Fiscaliteit 

Code C3 

Lestijden 40 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

60 

Mogelijkheid tot 

aanvragen 

vrijstelling 

ja 

Vereiste 

aanwezigheid 

100% 

 

  

                                                 
1
 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de cursist . De ingeschatte totale 

studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 

lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 
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2. Inhoud 

 

In deze module leert de student: 

 Begrippen zoals fiscaliteit, inkomstenbelasting, successierechten, 

BTW, sparen, beleggen, roerende voorheffing, taksen op 

premies, verzekeringsproducten, belastingvermindering, 

anticipatieve heffing, … 

 De fiscale behandeling: 

o van de diverse spaar –en beleggingsvormen voor 

particulieren, vennootschappen, rechtspersonen, spaarders 

die niet-inwoners zijn. 

o bij successie, erfpacht, en overname bij particulieren, 

bedrijven en rechtspersonen 

o bij beleggingsdossiers. Wat moet men doen bij 

commerciële gesprekken van dergelijke beleggingsdossiers. 

 wat dubbelbelastingverdragen inhouden 

 wie de financiële markten controleert of toezicht houdt op deze 

markten: organisatie, werking, bevoegdheden. 

 wat antiwitwaswetgeving inhoudt 

 

 
 

 
3. Competenties 

Geen voorkennis vereist 
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4. doelstellingen 

 
De student  

 
 kan het begrip fiscaliteit definiëren.  

 weet wat de doelstellingen zijn van fiscaliteit. 
 kent verschillende fiscale termen uit de leerinhoud. 

 kan de verschillen de fiscale behandelingen opsommen voor 
diverse spaar –en beleggingsproducten in zake verzekeringen. 

 weet wat dubbelbelastingverdragen inhouden. 

 is in staat een commercieel gesprek te voeren met kennis van 
zake over de fiscale behandeling van een beleggingsdossier. 

 situeert het wettelijk kader waarbinnen de verschillende 
producten worden aangeboden. 

 kent de organismen die verantwoordelijk zijn voor de controle 
op het aanbod van de financiële producten. 

 leert wat antiwitwaswetgeving inhoudt toegepast op fiscaliteit. 
 

 

5. Werkvormen 

o Instructievormen: doceren – uitleg/ verduidelijking aan de 

hand van praktijkcasussen 

o Interactievormen: interactief – oplossingen zoeken voor fiscale 

problemen 

o Opdrachtvormen: casussen, oefeningen, internet 

 

6. Leermiddelen 

 

o Bord, PC, Beamer, Elektronische leeromgeving (ELO), internet 

o Cursusmateriaal, 

 

7. Evaluatie 

 

Tussentijdse evaluatieproeven (opdrachten) en schriftelijke proef. 

Tijdens de schriftelijke proef mogen de studenten gebruik maken 

van niet geannoteerde wetboeken en een eenvoudig rekenmachine. 

Andere hulpmiddelen zijn niet toegelaten. 
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8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

 

60 % contacturen, 40 % afstandsonderwijs 

Wat wordt er van de student verwacht m.b.t. gecombineerd 

onderwijs? 

Stipte uitvoering van de opdrachten. 

 

9. Verantwoordelijke lector(en) 

 

Dave Geerts 

 

10. Laatste wijziging 

 

Deze fiche werd voltooid op 14 juni 2016 

 


