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Personenbelasting (B001704)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.
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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Belastbare inkomsten, berekening van de personenbelasting, belastingverminderingen,
belastingkredieten
Situering
Het opleidingsonderdeel bouwt voort op de basiscursus fiscaal recht.
Er wordt ingegaan op de elementen die nodig zijn om het belastbaar inkomen van een
belastingplichtige vast te stellen. Zo moet voor de berekening van de personenbelasting het
inkomen, zowel bij gehuwden als bij wettelijk en feitelijk samenwonenden, aan een
welbepaalde belastingplichtige worden toegewezen.
Daarnaast wordt ingegaan op de soorten inkomsten die tijdens de basiscursus niet werden
behandeld : winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid, bezoldigingen van
meewerkende echtgenoten en pensioenen. Nadat het bedrag van het totale netto-inkomen is
bepaald, moeten eventueel betaalde onderhoudsgelden nog in aftrek worden gebracht om te
komen tot het belastbaar inkomen.
Nadat het bedrag van het belastbaar inkomen is bepaald, moeten nog verscheidene stappen
worden doorlopen alvorens het bedrag van de uiteindelijk verschuldigde personenbelasting is
gekend. Zo moet er rekening worden gehouden met de talrijke belastingverminderingen en met
de met de personenbelasting te verrekenen bedragen. De bevoegdheden toegekend aan de
gewesten doorkruisen deze berekening.
De studenten worden ingedeeld in kleine groepjes. Elke groep bestudeert en analyseert een
wetenschappelijk artikel uit een fiscaal tijdschrift m.b.t. een onderwerp uit de
personenbelasting. De inhoud wordt gepresenteerd aan medestudenten.
Inhoud
-Toepassingsgebied
-Vaststellen van het belastbaar inkomen
-Aftrekbare bestedingen
-Belastingverminderingen
-Verrekenbare voorheffingen en bestanddelen
Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel veronderstelt een basiskennis van het fiscaal recht.
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Eindcompetenties
1 Wetenschappelijke kennis hebben van de personenbelasting.
2 Inzicht hebben in de structuur van de personenbelasting.
3 Een gevestigde aanslag interpreteren en de verschillende gevolgde stappen reconstrueren.
4 Wetenschappelijke kennis hebben van de relatie en interactie met andere rechtstakken.
5 Beheersen van de onderzoeksmethodologie van het vak.
6 In team problemen analyseren, gestructureerd redeneren en bevattelijk overbrengen naar
1 een publiek.
7 Bestaande fiscale regels toepassen op nieuwe situaties.
8 Opvolgen van discussiepunten binnen de personenbelasting.
9 Detecteren van onvolkomenheden in de fiscale wetgeving.
10 Creatieve oplossingen kunnen formuleren.
11 Getuigen van een ingesteldheid van zelfstudie en levenslang leren.
12 Zin voor nauwkeurigheid in juridische analyse.
13 Besef van de verantwoordelijkheid tegenover de belastingplichtige.
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt
in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, microteaching
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
• microteaching : presentatie wetenschappelijk artikel
Leermateriaal
• Handboek : Inge Van De Woesteyne, Handboek Personenbelasting, Intersentia (meest
• recente uitgave) : studentenprijs € 40
• Wetboek inkomstenbelastingen (VRG Codex Fiscaal recht : € 21 voor leden)
• PowerPoint (Ufora)
Referenties
Luc Maes en Nicole Plets (eds.), Handboek Personenbelasting, Kluwer
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De student beschikt steeds over de mogelijkheid vragen te stellen tijdens de hoorcolleges of
daarbuiten.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Schriftelijk examen, vaardigheidstest
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden evaluatie : schriftelijk examen met open vragen
Niet-periodegebonden evaluatie : 1) schriftelijke test op basis van casus(sen) 2) presentatie
groepswerk
Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie : 50%
Niet-periodegebonden evaluatie : 1) schriftelijke test 25% 2) presentatie groepswerk 25 %
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