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De Fiscale Hogeschool organiseert sinds een halve eeuw kwalitatief 
hoogstaande fiscale opleidingen. Zij wordt algemeen erkend als één van 
de meest toonaangevende fiscale onderwijsinstellingen in Vlaanderen. 
Haar meer dan 3.700 alumni bestrijken een groot deel van het fiscale 
landschap en vormen een interessant professioneel netwerk. 

De Fiscale Hogeschool organiseert twee postgraduaten die in 
samenwerking met de KU Leuven worden georganiseerd, enerzijds 
een avondopleiding specifiek gericht op werkenden, anderzijds een 
dagopleiding gericht op net afgestudeerden. Beide getuigschriften 
worden door Fiscale Hogeschool en KU Leuven gecertificeerd en 
ondertekend.

De opleidingen aan de Fiscale Hogeschool worden gekenmerkt door 
een sterk praktijkgerichte invalshoek. Zij baseren zich op de meest 
recente fiscale wetgeving en worden onderwezen door docenten 
met een ruime ervaring in de fiscaliteit. De docenten werken als 
belastingadviseur, fiscaal advocaat, accountant, ambtenaar bij de F.O.D. 
Financiën of geven les als docent op academisch niveau. Velen zijn 
daarnaast ook nog auteur van wetenschappelijke publicaties of maken 
deel uit van redactiecomités van fiscale vakliteratuur. Hun kennis en 
specialisatie waarborgt de behandeling van de diverse thema’s vanuit 
verschillende fiscale invalshoeken en staat ervoor garant de studenten 
een ruime blik over het fiscale landschap te bieden.

Postgraduaten fiscaliteit - online opleidingen
ACADEMIEJAAR 2021-2022

Waarom kiezen voor Fiscale Hogeschool?

“Ik raad de Fiscale Hogeschool aan! De inzichten die je 
meekrijgt van docenten uit het werkveld, aangevuld met de 
practica, leren je heel wat bij over allerlei aspecten binnen het 
domein. Voor de studenten die doorstromen uit de opleiding 
accountancy-fiscaliteit is het leren werken met een wetboek 
trouwens een belangrijke skill die je hier ontwikkelt. De tips en 
tricks die je worden bijgebracht, doen zin krijgen om er in de 
praktijk effectief aan te beginnen.”

Bieke Decrock,  Dossierbeheerder KMO Fiscaliteit, 
afgestudeerd als laureaat in juni 2020

“De docenten aan de Fiscale Hogeschool hebben een gevarieerde 
achtergrond. Sommigen hebben een sterke academische 
achtergrond, andere komen dan weer uit de praktijk. Dit spectrum 
zorgt voor een kwalitatief hoogstaande opleiding die naast een 
grondige academische kennis van de fiscaliteit ook een zeer 
praktische kant ervan belichten.  Het is een intensieve twee jaar. 
De opleiding vereist een inspaning. Ik zou het dan ook iedereen 
die gedreven is door fiscaliteit aanraden. ”

Kristof Boel, Attaché FOD Financiën, afgestudeerd als laureaat in 
juni 2020

“Een sterk, uniek én authentiek verhaal 
toch wel, de FHS …  En intensief 
ook! Op twee jaar tijd een stevige en 
uitgebreide theoretische én praktische 
basis verwerven in zowat alle domeinen 
van de fiscaliteit. Met de absolute 
meerwaarde dat de materie wordt 
aangereikt door gedreven docenten en 
specialisten uit het werkveld.”

Kris Daels, Politieambtenaar & Juridisch 
adviseur, afgestudeerd in juni 2018
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De fiscaliteit speelt immers een 
belangrijke rol bij de commerciële 
en strategische beslissingen die 
ondernemingen moeten nemen. Ook 
particulieren worden bij de opbouw en 
het beheer van hun vermogen meer en 
meer gestuurd door de fiscale aspecten 
van hun beslissingen en initiatieven.

De Fiscale wetgeving is voor de diverse 
overheden een zeer belangrijk 
beleidsinstrument geworden. Om 
ten volle te kunnen genieten van de 
fiscale voordelen die in de wetgeving 
zijn opgenomen, is een goede 
gespecialiseerde fiscale opleiding 
cruciaal.

“De opleiding ‘Fiscaal Recht en Fiscale Praktijk’ 
heeft me tal van voordelen geboden. Eerst en 
vooral vind ik de opleiding kwalitatief zeer sterk. 
Er wordt vaak diep in detail getreden bij de 
bespreking van de verschillende fiscale topics. Ten 
tweede is het opvallend dat er bij een sollicitatie 
erg veel belang gehecht wordt aan het diploma van 
de Fiscale Hogeschool. Tot slot is er een erg goede 
administratieve omkadering bij de opleiding.”

Maxim Ghesquière, Fiscaal adviseur Fiscaal Buro 
Ghesquiere, afgestudeerd in juni 2017



Postgraduaten fiscaliteit
ACADEMIEJAAR 2019-2020
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De Fiscale Hogeschool organiseert sinds een halve eeuw kwalitatief 
hoogstaande fiscale opleidingen. Zij wordt algemeen erkend als één van 
de meest toonaangevende fiscale onderwijsinstellingen in Vlaanderen. 
Haar meer dan 3.500 alumni bestrijken een groot deel van het fiscale 
landschap en vormen een interessant professioneel netwerk. 

De Fiscale Hogeschool organiseert twee postgraduaten die in 
samenwerking met de KU Leuven worden georganiseerd, enerzijds 
een avondopleiding specifiek gericht op werkenden, anderzijds een 
dagopleiding gericht op net afgestudeerden. Beide getuigschriften 
worden door Fiscale Hogeschool en KU Leuven gecertificeerd en 
ondertekend.

De opleidingen aan de Fiscale Hogeschool worden gekenmerkt door
een sterk praktijkgerichte invalshoek. Zij baseren zich op de meest
recente fiscale wetgeving en worden onderwezen door docenten
met een ruime ervaring in de fiscaliteit. De docenten werken als
belastingadviseur, fiscaal advocaat, accountant, ambtenaar bij de F.O.D.
Financiën of geven les als docent op academisch niveau. Velen zijn
daarnaast ook nog auteur van wetenschappelijke publicaties of maken
deel uit van redactiecomités van fiscale vakliteratuur. Hun kennis en
specialisatie waarborgt de behandeling van de diverse thema’s vanuit
verschillende fiscale invalshoeken en staat ervoor garant de studenten
een ruime blik over het fiscale landschap te bieden.

Waarom kiezen voor Fiscale Hogeschool?

“Dankzij de grondige kennis die ik gedurende de 
avondopleiding Fiscale Wetenschappen heb opgedaan, ben 
ik helemaal up-to-date en heeft mijn carrière een positieve 
wending genomen. De docenten zijn zeer gedreven en steeds 
op de hoogte van de recente ontwikkelingen op fiscaal vlak. De 
medewerkers van het secretariaat zorgen voor een uitmuntende 
ondersteuning. Deze combinatie maakt van de Fiscale 
Hogeschool een unieke opleiding.”

Liesbeth Maerevoet, Cliëntenadviseur Konsilanto, afgestudeerd 
als laureaat in juni 2018

“Het postgraduaat Fiscaal Recht en Fiscale Praktijk kan ik 
iedereen die zich verder wil verdiepen in de wereld van 
Fiscaliteit aanraden! De lessen gaan veel verder dan pure theorie 
en wetteksten omdat de docenten zelf in de praktijk staan en 
graag de link leggen met hun werkveld. De vele practica zijn een 
absolute meerwaarde om de theorie om te zetten in oefeningen 
en om zo je kennis verder uit te breiden.”

Laurent D’Haeyere, Junior Accountancy Consultant Deloitte 
Private, afgestudeerd als laureaat in juni 2018

“FHS is een referentie binnen de 
Belgische fiscale wereld. De school biedt 
een grondig en kwalitatief fundament in 
de vorming van fiscalisten. Dit  zowel 
theoretisch als in de praktijk, maar ze wil 
haar studenten ook een kritische reflex 
bijbrengen. Het is een intensieve 
opleiding waarin je jezelf vastbijt en als 
het ware fiscaliteit gaat ademen, maar je 
krijgt er zo veel voor in de plaats. Deze 
studie opent deuren op professioneel 
gebied en in je eigen ontwikkeling”
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De fiscaliteit speelt immers een 
belangrijke rol bij de commerciële 
en strategische beslissingen die 
ondernemingen moeten nemen. Ook 
particulieren worden bij de opbouw en 
het beheer van hun vermogen meer en 
meer gestuurd door de fiscale aspecten 
van hun beslissingen en initiatieven.

De Fiscale wetgeving is voor de diverse  
overheden een zeer belangrijk 
beleidsinstrument geworden. Om 
ten volle te kunnen genieten van de 
fiscale voordelen die in de wetgeving 
zijn opgenomen, is een goede 
gespecialiseerde fiscale opleiding 
cruciaal.

“Dit doe je ook niet alleen: je zit samen met 
medestudenten, doorwinterde docenten en een 
ondersteunend topteam medewerkers van de FHS 
in een fiscaal bad. 

Er wordt rekening mee gehouden dat je naast een 
professioneel leven ook een privéleven hebt. Zo is 
afstandsonderwijs met lesopnames door de school 
mogelijk gemaakt, een absolute meerwaarde.”

Stefanie Mommaerts, Fiscalist bij SBB Accountants 
& Adviseurs, student 2de jaar postgraduaat Fiscale 
Wetenschappen ac. jaar '20-'21



Programma postgraduaat  Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk

CURSUS  STUDIEPUNTEN

SEMESTER 1

n Grondige studie van de Personenbelasting (incl. practicum) 7

n Grondige studie van de Vennootschapsbelasting (incl. practicum) 7

n Grondige studie van de BTW (incl. practicum) 7

SEMESTER 2

n Grondige studie van de Fiscale Procedure (alle belastingen) 5

n Europees en Internationaal Fiscaal Recht 4

n Fiscaliteit en onroerend goed 5
n Successieplanning 5

n Fiscaal ondernemingsbeleid 5

TOTAAL  45

Postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk - (ook online)
ACADEMIEJAAR 2021 - 2022

Waarom kiezen voor het Postgraduaat 
Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk – DAGOPLEIDING EN ONLINE

Deze opleiding richt zich tot net afgestudeerde 
master- of bachelorstudenten die reeds een 
basiskennis van de fiscaliteit bezitten.

Deze dagopleiding neemt de vorm aan van 
een postgraduaat en telt 45 studiepunten. 
Daardoor is de opleiding vergelijkbaar met een 
masteropleiding evenwel zonder masterproef. 
Het werkveld stelt het getuigschrift 
postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk op 
gelijke voet  met een ManaMa opleiding.

Getrouw aan de principes van de Fiscale 
Hogeschool, wordt dit postgraduaat op een 
bijzonder praktijkgerichte wijze opgevat.
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Programma

Het eerste semester bestaat uit een grondige 
studie van de drie voornaamste belastingen: 
personenbelasting, vennootschapsbelasting 
en btw. Bij iedere grondige studie horen 
minstens 20 uren oefeningen en practica. De 
docenten van de hoorcolleges en de practica 
zijn verschillend, waardoor de student een 
bijkomend inzicht in de materie verwerft.

Tijdens het tweede semester komen vijf 
geselecteerde thema’s aan bod, die direct 
aansluiten bij de dagelijkse fiscale praktijk. Deze 
geclusterde thema’s worden gedurende 10 
weken vakoverschrijdend en multidisciplinair 
behandeld aan de hand van casussen en 
praktische voorbeelden.

Het streefdoel is de colleges enkel in de 
namiddag te plannen.

Jaaroverzicht 

•  Eerste lesdag: 
maandag 23 september 2019

•  Infodagen:
27 april 2019 van 9u30 tot 13u
22 juni 2019 van 9u30 tot 13u
7 september 2019 van 9u30 tot 13u

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die houder is van een master- of
bachelordiploma uitgereikt na een opleiding
waarin een opleidingsonderdeel belastingrecht
vervat zit, kan zich inschrijven voor de opleiding.
Houders van een ander diploma kunnen toegang
krijgen tot het postgraduaat na een gunstig
assessment.

Inschrijvingsgeld 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.950 €,  
de kostprijs van  het studiemateriaal wordt 
geraamd op 400 €. 

Modulair inschrijven 

Studenten met een grondige en bewezen kennis
van de drie basisvakken (minimaal 21 studiepunten
personenbelasting, vennootschapsbelasting en
btw) kunnen in het tweede semester de studie
aanvangen. Zij dienen nadien nog wel de vakken
van het eerste semester te volgen én examen af te
leggen om het getuigschrift van het postgraduaat
te bekomen.
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Postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk
ACADEMIEJAAR 2019 - 2020

Programma postgraduaat  Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk

CURSUS STUDIEPUNTEN

SEMESTER 1

n Grondige studie van de Personenbelasting (incl. practicum) 7

n Grondige studie van de Vennootschapsbelasting (incl. practicum) 7

n Grondige studie van de BTW (incl. practicum) 7

SEMESTER 2

n Grondige studie van de Fiscale Procedure (alle belastingen) 5

n Europees en Internationaal Fiscaal Recht 4

n Fiscaliteit en onroerend goed 5
n Successieplanning 5

n Fiscaal ondernemingsbeleid 5

TOTAAL 45

Waarom kiezen voor het Postgraduaat 
Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk – DAGOPLEIDING 

Deze opleiding richt zich tot net afgestudeerde 
master- of bachelorstudenten die reeds een 
basiskennis van de fiscaliteit bezitten.

Deze dagopleiding neemt de vorm aan van 
een postgraduaat en telt 45 studiepunten. 
Daardoor is de opleiding vergelijkbaar met een 
masteropleiding evenwel zonder masterproef. 
In het werkveld wordt het getuigschrift 
postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk op 
gelijke voet gesteld met een ManaMa-opleiding.

Getrouw aan de principes van de Fiscale 
Hogeschool, wordt dit postgraduaat op een 
bijzonder praktijkgerichte wijze opgevat.
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Programma

Het eerste semester bestaat uit een grondige 
studie van de drie voornaamste belastingen: 
personenbelasting, vennootschapsbelasting 
en btw. Bij iedere grondige studie horen 
minstens 20 uren oefeningen en practica. De 
docenten van de hoorcolleges en de practica 
zijn verschillend, waardoor de student een 
bijkomend inzicht in de materie verwerft.

Tijdens het tweede semester komen vijf 
geselecteerde thema’s aan bod, die direct 
aansluiten bij de dagelijkse fiscale praktijk. Deze 
geclusterde thema’s worden gedurende 10 
weken vakoverschrijdend en multidisciplinair 
behandeld aan de hand van casussen en 
praktische voorbeelden.

Het streefdoel is de colleges enkel in de 
namiddag te plannen.

Jaaroverzicht 

• Eerste lesdag: 
maandag 20 september 2021

• Infodagen:
6 maart 2021 van 9u30 tot 13u
24 april 2021 van 9u30 tot 13u
26 juni 2021 van 9u30 tot 13u
4 september 2021 van 9u30 tot 13u

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die houder is van een master- of 
bachelordiploma uitgereikt na een opleiding 
waarin een opleidingsonderdeel belastingrecht 
vervat zit, kan zich inschrijven voor de opleiding. 
Houders van een ander diploma kunnen toegang 
krijgen tot het postgraduaat na een gunstig 
assessment.

Inschrijvingsgeld 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 2.050 €,  
de kostprijs van  het studiemateriaal wordt 
geraamd op 400 €. 

Modulair inschrijven 

Studenten met een grondige en bewezen kennis 
van de drie basisvakken (minimaal 21 studiepunten 
personenbelasting, vennootschapsbelasting en 
btw) kunnen in het tweede semester de studie 
aanvangen. Zij dienen nadien nog wel de vakken 
van het eerste semester te volgen én examen af te 
leggen om het getuigschrift van het postgraduaat 
te bekomen.
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Programma

Het programma is zodanig opgebouwd dat 
quasi de volledige Belgische federale en 
regionale fiscaliteit aan bod komt zonder de 
Europese en internationale fiscaliteit uit het 
oog te verliezen. De opleiding is ingedeeld 
in twee opleidingsfasen, waarbij de tweede 
opleidingsfase voor de drie voornaamste 
belastingtakken voortbouwt op de geziene 
leerstof van het eerste jaar. De andere regionale, 
federale en internationale aspecten van de 
fiscaliteit komen gespreid tijdens de twee jaren 
aan bod.

De colleges vinden enkel plaats op dinsdag-, 
woensdag- en donderdagavond tussen 17u30 
en 21u00. De cursussen zijn gespreid over twee 
academiejaren.

Studeren op afstand 

Omdat het praktisch niet altijd mogelijk is de 
lessen fysiek bij te wonen, zullen een aantal 
hoorcolleges worden opgenomen die nadien 
online kunnen worden bekeken. Op die manier 
hoeft de student niet telkens de verplaatsing 
naar Brussel te maken. 

Toelatingsvoorwaarden

Houders van een master- of bachelordiploma
met een voorkennis in de fiscaliteit kunnen zich
inschrijven voor de eerste opleidingsfase; houders
van een ander diploma kunnen toegang krijgen
mits het voorleggen van relevante werkervaring en
na het afleggen van een assessment.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor de colleges bedraagt
1.150 € per opleidingsfase. Het schriftelijk
studiemateriaal wordt begroot op 450 € per jaar.

Jaaroverzicht 

•  Eerste lesdag: 
dinsdag 10 september 2019

•  Infodagen:
27 april 2019 van 9u30 tot 13u
22 juni 2019 van 9u30 tot 13u
7 september 2019 van 9u30 tot 13u
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Programma postgraduaat  Fiscale Wetenschappen

CURSUS  STUDIEPUNTEN OPLEIDINGSFASE 1 2

n Algemene principes van fiscaal recht
Regionale en Lokale belastingen  + MIGB 3 -

n BTW en BTW-practicum
Douane- en Accijnsrechten 5 6

n Europees en internationaal fiscaal recht
BNI natuurlijke personen en vennootschappen - 6

n Fiscale procedure - 4

n Personenbelasting en voorheffingen
Practicum personen  12 5

n Registratierechten en registratiebelasting - 3

n Successierechten en erfbelasting 3 -

n Vennootschapsbelasting
Practicum vennootschapsbelasting 7 6

TOTAAL   30 30

Postgraduaat Fiscale Wetenschappen - (ook online)
ACADEMIEJAAR 2021 - 2022

Waarom kiezen voor het Postgraduaat 
Fiscale Wetenschappen – AVONDOPLEIDING EN ONLINE

Deze opleiding richt zich specifiek tot 
werkenden die een basiskennis van de fiscaliteit 
bezitten of wensen te verwerven.

Gedurende een tweejarige avondopleiding 
krijgen de studenten een bijzonder 
praktijkgerichte vorming in de fiscaliteit. De 
voornaamste takken van het belastingrecht 
(personenbelasting, vennootschapsbelasting 
en btw) worden tijdens die twee jaren zeer 
exhaustief onderwezen en omvatten talrijke 
practica, oefensessies en werkcolleges.

Omdat de combinatie tussen werken en 
studeren niet altijd praktisch haalbaar is, 
worden de lessen digitaal opgenomen. 
De studenten krijgen zo de kans om op een 
later tijdstip de lessen te bekijken. (streamen)
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Programma

Het programma is zodanig opgebouwd dat 
quasi de volledige Belgische federale en 
regionale fiscaliteit aan bod komt zonder de 
Europese en internationale fiscaliteit uit het 
oog te verliezen. De opleiding is ingedeeld 
in twee opleidingsfasen, waarbij de tweede 
opleidingsfase voor de drie voornaamste 
belastingtakken voortbouwt op de geziene 
leerstof van het eerste jaar. De andere regionale, 
federale en internationale aspecten van de 
fiscaliteit komen gespreid tijdens de twee jaren 
aan bod.

De colleges vinden enkel plaats op dinsdag-, 
woensdag- en donderdagavond tussen 17u30 
en 21u00. De cursussen zijn gespreid over twee 
academiejaren.

Studeren op afstand 

Omdat het praktisch niet altijd mogelijk is de 
lessen fysiek bij te wonen, zullen de hoor-
colleges worden opgenomen die nadien online 
kunnen worden bekeken. Op die manier hoeft 
de student niet telkens de verplaatsing naar 
Brussel te maken. 

Toelatingsvoorwaarden

Houders van een master- of bachelordiploma 
met een voorkennis in de fiscaliteit kunnen zich 
inschrijven voor de eerste opleidingsfase; houders 
van een ander diploma kunnen toegang krijgen 
mits het voorleggen van relevante werkervaring en 
na het afleggen van een assessment.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor de colleges bedraagt 
1.150 € per opleidingsfase. Het schriftelijk 
studiemateriaal wordt begroot op 450 € per jaar.

Jaaroverzicht 

• Eerste lesdag: 
donderdag 9 september 2021

• Infodagen:
6 maart 2021 van 9u30 tot 13u
24 april 2021 van 9u30 tot 13u
26 juni 2021 van 9u30 tot 13u
4 september 2021 van 9u30 tot 13u
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Postgraduaat Fiscale Wetenschappen
ACADEMIEJAAR 2019 - 2020

Programma postgraduaat  Fiscale Wetenschappen

CURSUS STUDIEPUNTEN OPLEIDINGSFASE 1 2

n Algemene principes van fiscaal recht
Regionale en Lokale belastingen 3 -

n BTW en BTW-practicum
Douane- en Accijnsrechten 5 6

n Europees en internationaal fiscaal recht
BNI natuurlijke personen en vennootschappen - 6

n Fiscale procedure - 4

n Personenbelasting en voorheffingen
Practicum personen 12 5

n Registratierechten en registratiebelasting - 3

n Successierechten en erfbelasting 3 -

n Vennootschapsbelasting
Practicum vennootschapsbelasting 7 6

TOTAAL 30 30

Waarom kiezen voor het Postgraduaat 
Fiscale Wetenschappen – AVONDOPLEIDING

Deze opleiding richt zich specifiek tot 
werkenden die een basiskennis van de fiscaliteit 
bezitten of wensen te verwerven.

Gedurende een tweejarige avondopleiding 
krijgen de studenten een bijzonder 
praktijkgerichte vorming in de fiscaliteit. De 
voornaamste takken van het belastingrecht 
(personenbelasting, vennootschapsbelasting 
en btw) worden tijdens die twee jaren zeer 
exhaustief onderwezen en omvatten talrijke 
practica, oefensessies en werkcolleges.
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Postgraduaat getuigschrift

Studenten die slagen in het examen, 
ontvangen het wettelijk erkend getuigschrift.

Inschrijven

Inschrijven kan via www.fhs.be

Hulp bij studie

De directie en de medewerkers van FHS stellen 
alles in het werk om de studenten op praktisch 
vlak zoveel mogelijk te helpen opdat er geen 
onverenigbaarheid zou ontstaan tussen de 
studie aan de Fiscale Hogeschool en het 
beroeps- of privéleven.

Online-opleidingen
Beide opleidingen kunnen zowel on-campus 
als online worden gevolgd. 

Een samenwerking tussen

Fiscale Hogeschool
Warmoesberg 26
1000 Brussel
Tel: 02-210 13 41
E-mail: info@fhs.be

www.fhs.be
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Infodagen:

6 maart 2021 van 9u30 tot 13u
24 april 2021 van 9u30 tot 13u
26 juni 2021 van 9u30 tot 13u
4 september 2021 van 9u30 tot 13u

KMO-portefeuille

FHS is door de Vlaamse overheid erkend als 
opleidingsverstrekker voor subsidiëring via de 
KMO-portefeuille onder de pijler “opleiding” 
(erkenningsnummer: DV.O104881).

Opleidingsverlof

Werknemers in de privésector hebben recht op 
het Vlaams Opleidingsverlof of Betaald Educatief 
Verlof indien tewerkgesteld in Brussel.




