
Fiscale aspecten van de courante
beleggingsproducten
DOELSTELLINGEN

In deze opleiding worden de fiscale aspecten behandeld van de courante
beleggingsproducten en dit zowel op het moment van het beleggen zelf als bij het
genieten van de opbrengsten.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

kennis op te doen over belastingen die verschuldigd zijn bij het aangaan van
een belegging;
op de hoogte te zijn van de fiscale voordelen die het product oplevert;
te weten hoe de uitkeringen belast zullen worden;
een actueel overzicht te geven van de courante tarieven van de roerende
voorheffing.

SAMENVATTING

Categorie:

Fiscaliteit en regelgeving

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

Punten/uren:

Bank: 2
Verzekeringen: 2



Attestering:

600.013
700.010

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

personen met een adviesfunctie;
personen in contact met de klant;
iedere persoon die zijn kennis in beleggingsadvies, producten en diensten
wenst te verrijken

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven
theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

PROGRAMMA

INHOUD

Belastingen of taxen bij het aangaan van een belegging bij volgende
producten:

Gereglementeerde spaarrekeningen
Obligaties
Aandelen
ICB’s
Levensverzekeringen
Pensioensparen
Lijfrenten

Fiscale voordelen bij volgende producten:
Gereglementeerde spaarrekeningen
Obligaties
Aandelen
ICB’s
Levensverzekeringen
Pensioensparen
Lijfrenten

Courante tarieven van de roerende voorheffing
Fiscale verplichtingen aangifte in de personenbelasting

PRAKTISCHE INFORMATIE



Duurtijd: 1/2 daagse opleiding

Uren: 9u - 12u30 (3 lesuren)

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Voorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be
om de training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

Extra informatie:

Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-
mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door
op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. 
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam en
voornaam in te vullen in Webex, de volledige trainingsdag te volgen en de door de
trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere
personen via eenzelfde pc.

METHODOLOGIE

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op
een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-
tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon
en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van
de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als
basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals
(digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Type opleiding: 
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via jouw scherm.
Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.

Opleidingsmateriaal

PowerPoint-presentatie (slides);
Live Video.
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