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Voor een carrièreboost bent u bij ons aan het goede adres.  
Voltijds werken en studeren? Het kan!  
Dankzij onze opleidingen op maat van de professional. 

VIVES/Brugge Business School organiseert kwalitatieve 
managementopleidingen vanuit een duidelijke visie.  
De opleidingen bieden u een ideale mix van theorie en praktijk, 
direct inzetbaar op de werkvloer. De coördinatoren stellen het 
programma op met een team van experts uit het bedrijfsleven.  
Zij selecteren de docenten en houden het opleidingsaanbod 
up to date. 

Met maar liefst 120 docenten uit het werkveld verzamelen we 
een brede waaier aan best practices, ervaring en kennis.  
Ze reiken u de bouwstenen aan voor een succesvolle carrière. 
Ze delen niet alleen hun kennis, maar  leren u ook de praktijk 
van binnenuit kennen. Zo helpen zij bij het verder ontplooien 
van uw vaardigheden en het uitbreiden van uw netwerk.

VIVES/Brugge Business School biedt 12 postgraduaten aan. 
Vraagt u zich af welke opleiding het best bij u past?  
Kom bij ons langs. Wij geven u vrijblijvend advies. 

Kelly Decroock
Telefoon: +32 50 30 51 95
GSM: +32 473 54 46 84
Functie: Algemeen coördinator
Email: kelly.decroock@vives.be

Ann Maeckelberghe
Telefoon: +32 50 30 51 92
Functie: Administratief coördinator
Email: ann.maeckelberghe@vives.be
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FINANCIEEL 
MANAGEMENT

Startdatum:  vrijdag 20/10/2017

Prijs: 2150 € (vrij van BTW)

Aantal credits: 22

De lessen gaan door op vrijdag van 18 u. tot 21.15 u.  
en zaterdag van 9 u. tot 12.15 u.

•••
VOORWOORD
U hebt als leidinggevende inzicht nodig in de financiële 
besluitvorming van uw bedrijf. Het nemen van doordachte 
financiële beslissingen vereist bovendien een brede 
kennis van het bedrijfskader.

Het postgraduaat Financieel Management vertrekt 
daarom met een bespreking van een aantal 
aspecten die in dit kader aanwezig zijn, zoals de 
ondernemingsstrategie, performance management en 
corporate governance.

De opleiding beoogt op een diepgaande wijze 
alle facetten van corporate finance, zoals 
investeringsanalyse, bedrijfsfinanciering, 
waardebepaling, financiële analyse te behandelen en 
besteedt aandacht aan de meest recente evoluties 
in de financiële besluitvorming. Inzichten in de 
boekhoudkundige en fiscale aspecten zijn eveneens 
noodzakelijk voor een optimale financiële bedrijfsvoering. 
Daarenboven besteden we extra aandacht aan de 
effecten van globalisering en internationalisering 
in vele bedrijfssectoren en aan risk management bij 
internationale operaties.

Onze gastdocenten uit het bedrijfsleven en de 
academische wereld brengen hun ervaringen over 
en behandelen nieuwe evoluties in het domein van 
financieel management.PROGRAMMADIRECTEUR

Dirk Van Lindt
hoogleraar KULeuven



••• 
OVERZICHT PROGRAMMA

Opleidingsonderdeel Credits

Management controlesystemen 4

Bedrijfsstrategie  

Strategisch management accounting

Budgettering  

Financiële analyse 3

Bedrijfsfinanciering 4

Verwerving financiële middelen

Bedrijfskapitaal- en thesauriebeleid

Asset management

Investeringsanalyse en waardebepaling 3

Investeringsanalyse

Waardebepaling

Accountancy topics 3

Inleiding interne audit

Consolidatie

IFRS

Internationaal financieel management 5

Financieel risk management

Geïntegreerde case

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
De meest recente informatie vindt u terug  
op www.bruggebusinessschool.be

Docenten: 

Gert Vanclee • Corporate Manager Lemniscon
Dirk Van Lindt • Hoogleraar KULeuven Faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen
Hilde Decan • Docent onderzoekseenheid Finance, 
Accountancy & Tax - KULeuven
Dirk Peeters • Compliance Officer Capital Markets, 
BNP Paribas Fortis
Serge Pattyn • Financieel analist en Bedrijfsadviseur, 
Pattyn Financial Consulting
Hugo Lasat • Voorzitter van het directiecomité van 
Degroof Petercam Asset Management
Luc Keuleneer • Hoogleraar Vrije Universiteit 
Amsterdam en adviseur van de Minister van 
Financiën
Carl Rombaut • Bedrijfsrevisor, C. Rombaut 
Bedrijfsrevisoren
Siebrecht Plateau • Directeur administratie en 
financiën bij Wit Gele Kruis Vlaams Brabant

Doelpubliek:

• Verantwoordelijken van een financiële afdeling, 
die hun know how wensen te actualiseren

• Financial analist, controller, auditor, consultant, 
corporate finance expert of een vergelijkbare 
functie

• Werknemers die willen doorgroeien tot een CFO-
functie.
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FINANCIEEL MANAGEMENT

“ Via dit postgraduaat kreeg ik extra duiding 
bij financiële topics die onontbeerlijk 
zijn binnen het vakgebied financieel 
management.  
De docenten vormen een gezonde mix 
tussen praktijkexperten en academici. 
Gezien het beperkt aantal deelnemers is 
de afstand tot de docenten erg klein. Ideaal 
ook om mensen binnen de sector te leren 
kennen. ” 

Dieter Bearelle  
Project Consultant Public Sector 
TriFinance

“ Als een niet-financiële manager aan een masterclass 
financieel management deelneemt, riskeert hij al snel 
te verdrinken in de finesses van kredietbeslissingen, 
investeringsberekeningen of boekhoudkundige regels. 
Dankzij de combinatie van docenten uit de academische 
wereld en de beroepspraktijk biedt deze cursus zowel 
voor de specialist, die zich wil verdiepen, als voor mezelf, 
die vooral het globale inzicht in “financieel management” 
nastreeft, een ontegensprekelijke meerwaarde.

 Na een intense werkweek was het niet evident om op 
vrijdagavond en zaterdag je nog op te laden voor deze 
lessenreeks, maar de genoegdoening over de verworven 
inzichten compenseerde deze inspanning ruimschoots. ” 

Frank Decorte  
Directeur ADMB

•••
GETUIGENISSEN
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FINANCIEEL MANAGEMENT

Bedrijfsstrategie | Gert Vanclee | 12 contacturen

Vanuit financieel oogpunt zal het management van een bedrijf ernaar streven de aandeelhouderswaarde te verhogen. 
Dit vereist een doordacht strategisch beleid en een goed uitgebouwd systeem van prestatiemetingen. De wijze waarop 
de onderneming wordt bestuurd, beheerd en gecontroleerd, geniet in het huidige ondernemingsbeleid ruime aandacht.

De balanced scorecard komt grondig aan bod als instrument voor besturing en strategie. 

Strategisch management accounting | Dirk Van Lindt | 6 contacturen

De cursus geeft een diepgaand inzicht in het gebruik van de informatie van management accounting voor strategische 
doelstellingen van een onderneming. Hierbij besteden we aandacht aan kostprijscalculatie en kostenbeheersing 
vanuit het perspectief van zowel traditionele kostprijssystemen als ABC-systemen. Tenslotte bespreken we, vanuit 
een managementoogpunt, de toepassingen van transfertprijzen in het kader van multinationale ondernemingen.

Budgettering | Dirk Van Lindt | 3 contacturen

Budgettering en managementrapportering vormen belangrijke hoekstenen voor een verantwoorde besluitvorming 
in een onderneming. In deze cursus leggen we de focus op het budget als performance management tool. Naast 
concrete aspecten van de budgetteringscyclus (masterbudget, verschillenanalyse enz.) leggen we ook de relatie met 
de ondernemingsstrategie, het operationeel plan en de rapportering.

MANAGEMENT CONTROLESYSTEMEN

FINANCIËLE  ANALYSE

Hilde Decan | 9 contacturen

De meeste Belgische ondernemingen publiceren jaarlijks hun jaarrekening. Hoe interpreteert u deze 
boekhoudkundige informatie om de financiële situatie juist te kunnen beoordelen?

Tijdens deze lessen reiken we hulpmiddelen aan om onder meer volgende vragen te beantwoorden:
•  Zijn de commerciële activiteiten voldoende rendabel?
•  Heeft de onderneming voldoende geldmiddelen om haar schulden op korte en lange termijn terug te betalen?
•  Biedt de onderneming voldoende bescherming aan de schuldeisers?

Aan de hand van een case lichten we deze vragen praktisch toe.



FINANCIEEL MANAGEMENT

Bedrijfskapitaal- en thesauriebeleid | Serge Pattyn  
| 6 contacturen 

Financieel management dient de financiële stromen 
gelieerd aan het bedrijfskapitaal te optimaliseren.

Daarom besteden we specifiek aandacht aan :

•  de operationele kasstromen binnen de onderneming
•  de componenten van het bedrijfskapitaalbeleid
•  kredietmanagement, voorraadbeheer en leveran-

ciersbeheer
•  de interactie met thesauriebeheer en financiële 

planning op lange termijn 

 

Asset management | Hugo Lasat | 6 contacturen

Uitgaande van een bepaald risicoprofiel streeft asset 
management ernaar om het rendement van een 
beleggingsportefeuille waarin aandelen, obligaties, 
vastgoed, beleggingsfondsen en afgeleide producten 
kunnen vertegenwoordigd zijn, te optimaliseren. 

Zowel het individueel als het collectief beheer 
komen aan bod. U krijgt een helikopter view over 
asset management, maar we zoomen eveneens in op 
specifieke belanghebbende basisaspecten.

Verwerving financiële middelen | Dirk Peeters  
| 9 contacturen

In dit onderdeel bestuderen we de wijze waarop 
ondernemingen hun activiteiten kunnen financieren.

We doen dit vanuit het standpunt van de onderneming 
(eigen vermogen versus vreemd vermogen, de fasen 
in de ontwikkeling van het bedrijf, kredietvormen, 
contractuele eigenschappen van kredieten), vanuit 
de invalshoek van de financiële instellingen 
(kredietverstrekking, maatregelen ter beheersing 
van kredietrisico, kredietrisico meten) en vanuit het 
oogpunt van de investeerder (rating agentschappen, 
eigenschappen van verschillende instrumenten).

U krijgt een inzicht in de gepaste financieringsvorm voor 
verschillende investeringen en in de te onderhandelen 
onderwerpen met de kredietverstrekker.

Dirk Peeters is Compliance Officer Capital Markets 
bij BNPParibasFortis. Hij staat in voor ‘transaction 
approval’ van kapitaalmarkt verrichtingen.

Voorheen werkte hij gedurende 20 jaar in verschillende 
functies in de marktenzaal. Zijn taken waren steeds 
sales-geörienteerd en behelsden opéénvolgend forex en 
geldmarkt, derivatives en fixed income.

BEDRIJFSFINANCIERING
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FINANCIEEL MANAGEMENT

Investeringsanalyse | Hilde Decan | 6 contacturen

Investeringsbeleid krijgt ruime aandacht in het financieel management van 
een onderneming, omdat het in belangrijke mate de waarde van het bedrijf 
op lange termijn bepaalt. 

Vanuit het cash flow-concept  lichten we in deze module de verschillende 
beoordelingsmethodes toe (NPV, IRR, terugverdientijd). 

Daarenboven bespreken we recentere methodes voor bijsturing en 
incalculeren van onzekerheid, geïllustreerd met een gevalstudie. 

De cursus reikt de bouwstenen aan om een investeringsanalyse  
en/of waarderingsmodel op te stellen in de praktijk.

INVESTERINGSANALYSE EN WAARDEBEPALING

Waardebepaling | Luc Keuleneer | 9 contacturen

We behandelen de basisprincipes van waardering, de diverse 
waarderingsmethodes en passen dit toe op een case. 

De cursus geeft u inzicht in het bredere kader van een 
waarderingsopdracht en stelt u in staat om bij een concrete 
transactie ( o.a. M&A.) de juiste vragen te stellen over het 
waarderingsaspect van de deal.



FINANCIEEL MANAGEMENT

ACCOUNTANCY TOPICS

Inleiding interne audit | Carl Rombaut | 6 contacturen

Consolidatie bij financieel management | Carl Rombaut | 6 contacturen

IFRS | Siebrecht Plateau | 6 contacturen

INTERNATIONAAL FINANCIEEL MANAGEMENT

Financial risk management | Luc Keuleneer | 15 contacturen

Deze module schetst een kader om financiële risico’s, zoals interest- en valutarisico’s, te 
analyseren en te beheren. Uitgaande van de verworven financieel-theoretische inzichten, 
analyseren en waarderen we afgeleide producten zoals opties, warrants, futures en swaps 
die het mogelijk maken deze risico’s te managen.

U kan na deze module goed inschatten of de risico’s op een goede manier worden beheerd in 
uw onderneming en of het risk management ‘in control’ is. 

Prof. Luc Keuleneer is Handelsingenieur (KULeuven) en Master Business Administration 
(University Chicago). Hij is Hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en 
gastprofessor aan Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven, Erasmus Universiteit 
Rotterdam en Universiteit Maastricht. Hij is director bij KPMG in Brussel en lid van de raad 
van bestuur van diverse ondernemingen.
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FINANCIEEL MANAGEMENT

Geïntegreerde case | Dirk Van Lindt  
| 12 contacturen

In de geïntegreerde case neemt u 
beleidsbeslissingen voor een gesimuleerde, 
industriële onderneming die op een 
concurrentiële, internationale markt actief is. 

U handelt vanuit een strategisch 
referentiekader (balanced scorecard) en maakt 
stapsgewijs kennis met oplossingstechnieken 
voor diverse managementvraagstukken.

U ontwikkelt op korte als lange termijn 
geïntegreerde modellen om de sensitiviteit 
van uw beslissingen op de prestaties van de 
onderneming te bepalen.



12

Startdatum: vrijdag 13/10/2017

Prijs: 2600 € per academiejaar (vrij van BTW)

Aantal credits: 29

De lessen gaan door op vrijdag van 18 u. tot 21.15 u.  
en zaterdag van 9 u. tot 12.15 u.

•••
VOORWOORD

U wilt over de competenties van een accountant/revisor 
beschikken?

Na deze cursus kent u de basis van het boekhoudrecht en bent 
u in staat om een balans te interpreteren. We behandelen de 
verschillende posten van de jaarrekening, zowel het verkort 
als het volledig schema komen aan bod. U leert balansen 
consolideren. Verder staan we stil bij de internationale 
boekhoudregels IFRS en hun invloed op de balansvoorstelling. 
In het onderdeel financiële analyse krijgt u notie van financiële 
kengetallen.

De fiscale wetgeving beïnvloedt de jaarrekening van de 
onderneming. Daarom komt ook de vennootschapsbelasting 
uitgebreid aan bod, aangevuld met een basiscursus 
personenbelasting.

Op vlak van controlling maakt u kennis met de vakdomeinen 
interne en externe controle,  alsook IT controlling. We 
lichten het vennootschapsrecht toe op juridisch vlak, u leert 
een onderneming waarderen en we behandelen in detail 
verschillende waarderingsmethodes.

Deze cursus wordt aangevuld met praktijkgerichte topics, zoals 
het verschil tussen een éénmanszaak en een vennootschap, 
de oprichters aansprakelijkheid, de opmaak van een financieel 
plan, etc.

ACCOUNTING & 
CONTROLLING

PROGRAMMADIRECTEUR

Julius Sanders - Zaakvoerder groep Sanders



••• 
OVERZICHT PROGRAMMA

Opleidingsonderdeel Credits

Accounting 5

Algemene beginselen

Belgische jaarrekening -  
boekhoudkundig bekeken

CBN adviezen

Financiële analyse

Fiscaliteit 6

Belgische jaarrekening -  
fiscaal bekeken

Fiscale topics

Personenbelasting

Vennootschapsbelasting

Consolidatie-IFRS 4

Consolidatie

IFRS

Waardebepaling 3

Vennootschapsrecht & topics 3

Controlling 5

Interne controle

Interne audit

Externe controle

IT Controlling

Paper 3

U kunt de opleidingsonderdelen Consolidatie, IFRS en  
Waardebepaling ook apart volgen. 

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
De meest recente informatie vindt u terug  
op www.bruggebusinessschool.be

Docenten: 

Charlotte Pille • Vennoot VGD Brugge
Dirk Van Lindt • Hoogleraar KULeuven Faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen
Paul Ampe • Senior Manager, BL Advisory, Tax BDO
Julius Sanders • Zaakvoerder groep Sanders
Filip Vandenberghe • Inspecteur FOD Financiën
Thomas Vanhaecke • Senior Manager Business 
Tax Services EY
Mario Dekeyser • Bedrijfsrevisor, Audit partner 
Deloitte Bedrijfsrevisoren
Stijn Strobbe • Senior Manager Audit, Deloitte 
Bedrijfsrevisoren
Francis Gevaert • Managing Partner Acquis
Dominique De Marez • Advocaat Eubelius, Docent 
KU Leuven
Dany Van Impe • Accountant, Belastingconsulent 
Van Impe Accountancy
Wim Rutsaert • Bedrijfsrevisor, Partner Audit 
Moore, Stephens & Verschelden
Carl Rombaut • Bedrijfsrevisor, C. Rombaut 
Bedrijfsrevisoren
Hans Meulmeester • Manager KPMG

Doelpubliek:

• Boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren,...  
die zich up-to-date willen houden of die hun 
aantal uren permanente vorming willen behalen.

• Professionele bachelors die zich verder willen 
vervolmaken.

• Jonge masters die deze opleiding willen 
gebruiken om vrijstellingen te krijgen in 
toelatingsexamens aan het IBR / IAB / BIBF

• Bedrijfsleiders die meer inzicht willen krijgen in 
de balans van hun onderneming.
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ACCOUNTING & CONTROLLING

“ Als verantwoordelijke van verschillende boekhoudingen, 
sprak vooral het uitgebreide pakket van de opleiding 
mij aan. De verwachtingen werden dan ook helemaal 
ingelost. Vooral de direct relateerbare modules 
konden mijn volledige aandacht wegdragen (IFRS, 
waardebepaling, consolidatie, externe controle). Ook 
de cursussen die niet direct met mijn werksituatie 
te maken hadden, boeiden voldoende en boden een 
meerwaarde.  ”

Chris Delneste  
Directeur boekhouding, Westlease NV 

“ Deze opleiding is leerrijk en zeer praktijkgericht, en was 
een absoluut pluspunt voor mijn carrière. 

 De docenten komen uit het bedrijfsleven en kennen hun 
vakgebied door en door.  ”

Evelien Verbeure  
Financial Audit, BDO bedrijfsrevisoren

“ Als afgestudeerde Master Fiscale Wetenschappen had ik 
niet het gevoel dat ik de accounting principes volledig onder 
de knie had. Een goede fiscalist moet in eerste instantie 
ook een goede accountant zijn. Dankzij de opleiding 
kon ik me dan ook meer verdiepen in onder andere het 
boekhoudrecht, consolidatie en IFRS. Alle docenten zijn 
heel ervaren en bekwame professionelen die in de lessen 
duidelijk de praktische kant van de leerstof naar voor 
brachten. Dit geeft de opleiding een echte meerwaarde 
en maakt het een aanrader voor iedereen die het grotere 
plaatje wil kennen ” 

Delilah Zutterman  
Senior Accountancy Consultant, Vandelanotte

•••
GETUIGENISSEN
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ACCOUNTING & CONTROLLING

FISCALITEIT

Belgische jaarrekening - fiscaal bekeken | Paul Ampe | 9 contacturen

Fiscale topics | Julius Sanders | 3 contacturen

Personenbelasting | Filip Vandenberghe | 9 contacturen

Vennootschapsbelasting  | Thomas Vanhaecke | 6 contacturen

ACCOUNTING

Algemene beginselen | Charlotte Pille | 3 contacturen

Belgische jaarrekening - boekhoudkundig bekeken | Charlotte Pille | 9 contacturen

CBN adviezen | Charlotte Pille | 3 contacturen

Financiële analyse | Dirk Van Lindt | 6 contacturen



ACCOUNTING & CONTROLLING

CONSOLIDATIE EN IFRS 

Consolidatie | Mario Dekeyser | 12 contacturen

Tijdens deze sessies bespreken we de consolidatiebegrippen en -technieken, met een uitgebreid aantal 
voorbeelden en oefeningen die de meest voorkomende problemen in de praktijk omvatten.

IFRS | Stijn Strobbe | 12 contacturen

De International Financial and Reporting Standards (IFRS) zijn in de financiële wereld uitermate belangrijk. 
Steeds meer beursgenoteerde ondernemingen passen deze toe om in alle dochtermaatschappijen dezelfde 
regels te kunnen hanteren. Transparantie van gerapporteerde cijfers staat hierbij centraal.

WAARDEBEPALING 

Francis Gevaert | 12 contacturen

In deze sessies zetten we uiteen welke methodes er voorhanden zijn om de substantiële en marktwaarde van 
een onderneming te ramen in het kader van o.a. een aandelentransactie, een activa verkoop of een gerechtelijke 
expertise. 

We bespreken enkele methodes zoals de substantiële waarde, de venale waarde en de rendementswaarden 
waaronder de verdisconteerde bedrijfscashflow en de verdisconteerde vrije cashflow. Bepaalde parameters 
gebruikt bij deze berekeningen, zoals de gewogen gemiddelde kapitaalkost, analyseren we. 

Elke methodiek wordt ondersteund met een concreet praktijkvoorbeeld.

VENNOOTSCHAPSRECHT & TOPICS

Dominique De Marez, Dany Van Impe | 18 contacturen

We leggen een stevige basis vennootschapsrecht: typologie, kenmerken en het begrip rechtspersoonlijkheid.  
De nadruk ligt op actuele onderwerpen. U krijgt 3 cases, waarbij de opgedane kennis aan de praktijk wordt 
getoetst.
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ACCOUNTING & CONTROLLING

CONTROLLING

Interne controle | Wim Rutsaert | 6 contacturen

Een goede administratieve organisatie binnen een onderneming is levensnoodzakelijk. 
De informatiestroom, de functiescheidingen, het inbouwen van interne controles en 
juiste rapporteringstechnieken zijn daarbij van groot belang. We bespreken de interne 
controle van de belangrijkste cycli.

PAPER  ACCOUNTING & CONTROLLING

Op het eind van deze opleiding maakt u een paper. Deze 
dient origineel te zijn en blijk te geven van een toegevoegde 
waarde voor uzelf (en eventueel voor het bedrijf waarvoor u 
werkt). Het doel is dat u het onderwerp grondig beheerst 
en er met de jury gedetailleerd over kan discussiëren.

Externe controle | Wim Rutsaert | 9 contacturen

We lichten de basisbeginselen van de controle op de jaarrekening toe en 
gaan daarna dieper in op enkele voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk. 

Interne audit | Carl Rombaut | 3 contacturen

Interne audit is een toezicht, een controle op alle controlemaatregelen die in een 
organisatie zijn ingebouwd.

IT Controlling | Hans Meulmeester | 3 contacturen

Volgende thema’s komen aan bod: concept interne controle, noodzaak 
voor interne controle framework, COSO Interne controle, evalueren 
interne controle, accounting reporting activities, testing of controls, 
evaluating & testing IT general controls.



Startdatum: vrijdag 29/09/2017

Prijs: 2450 € per academiejaar (vrij van BTW)

Aantal credits: 43 | 2 opleidingsjaren

De lessen gaan door op vrijdag van 18 u. tot 21.15 u.  
en zaterdag van 9 u. tot 12.15 u.  

•••
VOORWOORD
 
Deze postgraduaatsopleiding differentieert zich van andere 
fiscale vormingsprogramma’s op verschillende terreinen. 
Inhoudelijk vormen vier principes de grondvesten van de 
programmasamenstelling:

•  Een grondige theoretische kennis is prioritair waarbij we 
alle onderwerpen in detail benaderen.

•  Het doceren gebeurt in een sfeer van combativiteit en 
weerbaarheid, met respect voor het rechtskader, zowel  
voor de belastingplichtige als voor de administratie.

•  De opleiding beoogt een onmiddellijke toepassing in de 
praktijk.

•  De problematiek wordt multidisciplinair benaderd.

De formule van deze opleiding creëert een actieve participatie 
van deelnemers en docenten. Het aantal deelnemers houden 
we bewust beperkt. Dit bevordert de permanente dialoog.

De docenten zijn gereputeerde beroepsbeoefenaars met 
een sterke graad van  specialisatie, o.a. fiscale ambtenaren, 
advocaten, accountants, bedrijfsrevisoren en notarissen, elk 
vanuit hun invalshoek.

Het getuigschrift van Postgraduaat in de Fiscale 
Wetenschappen, kan bogen op een ruime bekendheid en 
waardering in de bedrijfswereld, en opent dus perspectieven 
zoals promotiekansen en nieuwe carrièremogelijkheden.

FISCALE 
WETENSCHAPPEN
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PROGRAMMADIRECTEUR

Ludo Lievens
Vennoot Lievens & Co



••• 
OVERZICHT PROGRAMMA

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
De meest recente informatie vindt u terug  
op www.bruggebusinessschool.be

Docenten: 

Delphine Vandamme • Alexander Delafonteyne 
• Frank Vanbiervliet • Dominique De Marez 
• Bart Adriaens • Filip Vandenberghe • 
Frederik De Roo • Veerle Vanhaecke • 
Stephan Janssens • Philippe Salens • Thomas 
Vanhaecke  • Christophe Rapoye • Ludo 
Demeulenaere • Stijn Demeulenaer • Ludo 
Lievens • Jean-Paul Timmermans • Jürgen 
Coessens • Bernard Waûters • Alexander 
Baert • Marleen Ryelandt • Luc De Meyere

Doelpubliek:

• Bachelors en masters die dagelijks met 
boekhouding, audit en fiscaliteit in contact 
komen

• Bestuurders, zaakvoerders, kaderleden van 
ondernemingen en van financiële instellingen

• Juristen

U kunt de module BTW ook apart volgen. 
(kostprijs 975 euro vrij van BTW) 
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Opleidingsonderdeel Credits

Opleidingsjaar 1
Algemene principes en vakoverschrijdende 
topics 4

Beginselen van fiscaal recht
Fiscale procedure I (aangifte - aanslag)
Deontologie
Vennootschapsrecht
Sociaal statuut zelfstandigen

Personenbelasting- en voorheffingen 10

Vennootschaps- en rechtspersonenbelasting 7

Opleidingsjaar 2
Algemene principes en vakoverschrijdende 
topics 5

Fiscale procedure II (controle - 
geschillen - invordering - sancties)
Fiscaal strafrecht
Eénmanszaak versus vennootschap
Holding-, patrimonium- en 
managementvennootschappen

Tenlasteneming en recuperatie van 
beroepsverliezen

Reorganisatieverrichtingen (fusies en 
splitsingen)
Adviesnota

BTW 7

Internationaal fiscaal recht 3
Belasting niet-inwoners
Dubbelbelastingverdragen
Europees belastingrecht

Andere belastingen 7

Met inkomstenbelasting gelijkgestelde 
belastingen en diverse taksen
Registratierechten / registratiebelasting
Successierechten / erfbelasting
Douane en accijnzen
Milieubelastingen
Gemeente- en provinciebelastingen
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FISCALE WETENSCHAPPEN

“ Als kredietanalist voelde ik de nood om mij bij te schaven 
op fiscaal vlak. De diverse vakken worden gegeven 
door enthousiaste mensen uit het bedrijfsleven die 
tevens referenties zijn in hun domein, wat een enorme 
meerwaarde is voor deze opleiding. De voorbeelden die in 
de cursus worden gebruikt, komen dan ook uit de praktijk 
waardoor de theorie vlug duidelijk wordt. Kortom, de 
opleiding Postgraduaat Fiscale Wetenschappen aan VIVES 
Brugge Business School is een aanrader voor wie zich wil 
bijscholen op vlak van fiscaliteit. ”

Pieter Duthoo  
Kredietanalyst KBC

“ De opleiding was voor mij geslaagd. Het heeft mij veel 
bijgebracht en was een goede aanvulling op mijn master in 
de handelswetenschappen optie accountancy. Voor mijn 
werk heeft dit zeker ook een goede invloed. Zo kon ik voor 
de meeste dingen de link met mijn werksituatie maken. ”

Evi Collier  
Accountant en belastingconsulent

“ De opleiding is logisch opgebouwd, en de vakken worden op 
een heel bevattelijke manier gebracht, met een goede mix van 
theorie, verwijzingen naar praktijktoepassingen en examens. 
De belangrijkste reden waarom ik voor Brugge Business 
School heb gekozen om deze opleiding te volgen is dat de 
lessen doorgaan op vrijdagavond en zaterdagvoormiddag. ”

Christophe Bogaert  
Hoofdboekhouder Neocare 

“ Ik heb van deze opleiding veel opgestoken. Interessant is 
ook dat de lesgevers geen academici zijn, maar mensen uit 
het bedrijfsleven die ervaringen konden meegeven uit hun 
werkomgeving. Het enthousiasme van de lesgevers maakte 
een aantal vakken heel interessant (vooral personenbelasting 
en BTW). ”

Jürgen Vanhaverbeke  
BNP Paribas Fortis

•••
GETUIGENISSEN
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FISCALE WETENSCHAPPEN

ALGEMENE PRINCIPES EN VAKOVERSCHRIJDENDE TOPICS  I & II

1ste jaar:

• Beginselen van fiscaal recht | Delphine Vandamme | 3 contacturen
• Fiscale procedure I  (aangifte - aanslag) | Alexander Delafonteyne | 3 contacturen
• Deontologie | Frank Vanbiervliet | 3 contacturen
• Vennootschapsrecht | Dominique De Marez | 9 contacturen
• Sociaal statuut zelfstandigen | Bart Adriaens | 3 contacturen

2de jaar:

• Fiscale procedure II  (controle, geschillen, invordering, sancties) | Alexander Delafonteyne | 9 contacturen
• Fiscaal strafrecht | Stijn De Meulenaer | 3 contacturen
• Eénmanszaak versus vennootschap | Thomas Vanhaecke | 3 contacturen
• Holding-, patriumonium- en managementvenootschappen | Ludo Lievens | 3 contacturen
• Tenlasteneming en recuperatie van beroepsverliezen | Jean-Paul Timmermans | 3 contacturen
• Reorganisatieverrichtingen (fusies en splitsingen) | Jean-Paul Timmermans | 6 contacturen
• Adviesnota | Ludo Lievens | 6 contacturen

PERSONENBELASTING EN VOORHEFFINGEN

Filip Vandenberghe, Frederik De Roo, Delphine Vandamme, Veerle Vanhaecke, Stephan Janssens  
| 63 contacturen

De opleiding omvat een gedetailleerde behandeling van de belangrijkste vakken van de aangifte:

•  Inleidende begrippen & personalia
•  Onroerende inkomsten
•  Bezoldigingen en vervangingsinkomsten
•  Pensioenen
•  Roerende inkomsten
•  Woningfiscaliteit
•  Uitgaven die recht geven op een 

belastingvermindering
•  Diverse inkomsten
•  Bedrijfsleiders
•  Winsten, baten, winsten en baten van een vorige 

beroepswerkzaamheid
•  Soorten meerwaarden
•  Beroepskosten

Om het theoretisch gedeelte op een praktijkgerichte manier verwerkt te krijgen voorzien we 12 uren 
practicum personenbelasting.

Doelstellingen: Na het voltooien van het vak personenbelasting heeft u een grondige fiscale kennis van de 
belangrijkste bepalingen inzake personenbelasting. U bent in staat een antwoord te bieden op meerdere 
praktijkgebonden cases die zich in de aangifte personenbelasting kunnen voordoen. Dit antwoord is gemo-
tiveerd op basis van de wettelijke bepalingen ter zake en draagt bij tot het concreet invullen van de aangifte 
personenbelasting.



FISCALE WETENSCHAPPEN
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VENNOOTSCHAPS- EN RECHTSPERSONENBELASTING

Philippe Salens, Thomas Vanhaecke, Christophe Rapoye, Ludo Demeulenaere | 42 contacturen

Na de bespreking van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, bespreken we deze belasting 
aan de hand van de zogenaamde negen bewerkingen. In eerste instantie bestuderen we de vaststelling van het 
fiscaal resultaat om van daaruit de vaststelling van het belastbaar resultaat te bestuderen, gevolgd door de 
belastingberekening.  Afsluitend wordt één en ander verder toegelicht in een practicum.

Doelstellingen: 

Na deze opleiding begrijpt u de grote principes die de Belgische vennootschapsbelasting beheersen. U kan een 
antwoord geven op de belangrijke vragen die zich in dit verband kunnen stellen en kan u verantwoorden op basis 
van de wettelijke bronnen. Tenslotte weet u hoe een aangifte verwerkt moet worden.

BTW

Frank Vanbiervliet | 39 contacturen

•  Geografisch toepassingsgebied van de btw
•  Belastingplichtigen: begin en einde van de 

belastingplicht, soorten belastingplichtigen
•  Levering van goederen: definitie, plaats, tijdstip en 

opeisbaarheid van btw
•  Belastbare dienst: definitie, plaats, tijdstip en 

opeisbaarheid van btw
•  Intracommunautaire verwering van goederen: 

definitie, plaats, tijdstip en opeisbaarheid van btw

•  Maatstaf van heffing
•  Tarief
•  Vrijgestelde handelingen
•  Aftrek van btw
•  Herziening van de btw aftrek
•  Voldoening van de btw
•  Btw procedure

Doelstellingen: 

Bij het einde van deze opleiding btw heeft u een bijzonder goed inzicht in de structuren en de werking van de 
btw. U kan een btw-vraagstuk perfect analyseren en hierop een sluitend en juridisch onderbouwd antwoord 
formuleren.
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ANDERE BELASTINGEN

Met inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen  
en diverse taksen  
| 3 contacturen

Registratierechten & registratiebelasting  
| Bernard Waûters | 9 contacturen

Successierechten & erfbelasting  
| Bernard Waûters | 9 contacturen

Douane en accijnzen  
| Alexander Baert | 6 contacturen

Milieubelastingen  
| Marleen Ryelandt | 6 contacturen

Gemeente- en provinciebelastingen  
| Luc De Meyere | 3 contacturen

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Jurgen Coessens | 18 contacturen

•  Belasting niet-inwoners
•  Dubbelbelastingverdragen
•  Europees belastingrecht
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•••
PRAKTISCHE INFORMATIE

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, 
moet u een bachelor- of masterdiploma (of een hiermee 
gelijkgesteld diploma) hebben. Indien u geen van deze 
diploma’s behaald heeft, kunt u ook de opleiding volgen 
mits relevante werkervaring. De toelating gebeurt op 
basis van uw cv en eventueel een gesprek. 

GETUIGSCHRIFT

Het getuigschrift postgraduaat  wordt uitgereikt door de 
Katholieke Hogeschool VIVES, associatie KU Leuven. Dit 
kan enkel uitgereikt worden indien u al een bachelor- of 
masterdiploma behaald heeft. 

U ontvangt het getuigschrift als u slaagt voor alle 
evaluatieproeven. De bachelors of masters die enkel de 
lessen bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Indien u geen bachelor- of masterdiploma heeft, krijgt u 
een attest van deelname indien u minstens 80 % van de 
sessies bijwoont. Als u slaagt voor de evaluatieproeven, 
ontvangt u een getuigschrift van permanente vorming 
uitgereikt door de Brugge Business School.

LOCATIE

De sessies vinden plaats in de campus van VIVES, 
Xaverianenstraat 10 te 8200 Brugge.

Hoe kan u ons bereiken?

• Met de auto:  
De Brugge Business School is gelegen vlakbij de afrit 
‘VIVES-Hogeschool’ van de expresweg E403. Er is 
gratis parking op de campus. 

• Met het openbaar vervoer:  
De Brugge Business School is gemakkelijk te 
bereiken met het openbaar vervoer. Wanneer u met 
de trein komt, kiest u best voor de uitgang aan de 
achterkant van het station. Vanaf daar is het 1,5 km 
te voet. 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

De inschrijvingen gebeuren via de website. Uw inschrij-
ving is definitief wanneer u het inschrijvingsformulier 
ingevuld en doorgestuurd hebt. U ontvangt via mail een 
bevestiging van uw inschrijving. De factuur sturen we op 
naar het opgegeven facturatieadres. 

Inschrijvingsgeld
De inschrijvingsprijs dekt de kosten van de cursussen en 
de handboeken. We voorzien ook catering.

Indien u opleidingsonderdelen apart volgt, bedraagt de 
kostprijs 75 euro per sessie van drie lesuren.

Ga naar www.bruggebusinessschool.be voor up-to-date 
informatie en inschrijvingen.

Annulatie
Bij annulatie minder dan een week voor de start van de 
opleiding wordt een administratiekost van 250 euro in 
rekening gebracht. Na de start van het academiejaar 
betaalt u bovenop de administratiekost ook de kosten 
van de reeds gevolgde sessies. In dit geval bedraagt de 
kostprijs per sessie van drie lesuren 75 euro.

Uitschrijvingen na 31 december worden niet meer 
terugbetaald.

EDUCATIEF VERLOF

Indien u beantwoordt aan de criteria voor educatief 
verlof, kan u dit aanvragen voor onze postgraduaten.

KMO-PORTEFEUILLE

Al onze opleidingen komen in aanmerking voor de 
kortingen van het Vlaamse Gewest in verband met de 
ondernemerschapsportefeuille (www.kmo-portefeuille.
be) met erkenningsnummer DVO105080.



•••
ONZE PARTNERS

Vraagt u zich af welke opleiding het best bij u past?  
Kom bij ons langs. Wij geven u vrijblijvend advies.
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•••
ONZE POSTGRADUATEN 2017-2018

> Bedrijfsmanagement
> Human resources  

management
> Management in de  

non-profit

> Accounting & controlling
> Financieel management
> Fiscale wetenschappen 

> Vermogens- en  
successieplanning

> Vennootschapsrecht 

Nieuw:
> Cultuurmanagement 

Een stevige basis  
managementvakken  
voor de cultuursector

> Supply chain & operations  
management

> Douane & accijnzen 

Nieuw:
> Digital marketing 

Alles over strategisch online 
marketingplan en meer! 



VIVES/KORTRIJK 
BUSINESS SCHOOL

Geen tijd voor een langlopende opleiding? Maar u wil wel mee zijn 
én een stap voor blijven?  Het kan!
De kortlopende opleidingen van VIVES/Kortrijk Business School 
bieden u telkens drie tot zeven uur direct toepasbare kennis 
en praktijk. Kies à la carte of het hele menu. Met zorg door 
specialisten voor u samengesteld en geaccrediteerd door de 
beroepsinstanties. Iets voor u?

/U bent accountant, belastingconsulent, boekhouder of 
bedrijfsrevisor?

/U bent verzekeringsmakelaar, bankier of fiscalist?

/U bent vastgoedmakelaar, notaris, notarieel medewerker of 
landmeter-expert?

/U bent HR-medewerker, personeelsverantwoordelijke, payroll 
beheerder of leidinggevende?

/U bent logistiek medewerker, transportmedewerker of 
exportmanager?

Kortrijk Business School kan iets voor u betekenen! Ontdek het 
opleidingsaanbod voor 2017-2018 op www.kortrijkbusinessschool.be

Waar? VIVES handelswetenschappen en bedrijfskunde, campus Kortrijk, 
Doorniksesteenweg 145. 

Wij beantwoorden graag uw vragen:
info@kortrijkbusinessschool.be
056/26 41 40

Meer info op www.kortrijkbusinessschool.be 
 www.facebook.com/viveskbs



Volg ons op facebook en linkedin:

  www.facebook.com/vivesbbs

   www.linkedin.com/company/vives-brugge-business-school

ACADEMIEJAAR 2017 - 2018

Infodagen
zaterdag 24 juni 2017 van 9 u. tot 13 u.
vrijdag 25 augustus 2017 van 16 u. tot 21 u.

campus VIVES, Xaverianenstraat 10 - 8200 Brugge, lokaal D310

www.bruggebusinessschool.be


