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“Fiscaliteit kent
voor mij geen
grenzen.”

“Belastingen zijn er altijd en
zullen er altijd zijn, of het nu
goed gaat met de economie
of slecht.”
Prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels, hoogleraar Fiscaal Recht
Is deze studie iets voor jou?

W

at is de loonheffingskorting die wordt
toegepast op het salaris van jouw
bijbaan? Waarom mag de
overheid bepalen dat jij belasting afdraagt
wanneer je boodschappen doet en moet jij straks
extra belasting betalen vanwege de vergrijzing?
Met dit soort vragen word jij uitgedaagd als je de
studie Fiscaal Recht gaat volgen aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

Inhoud
Het recht is een verzamelnaam voor alle
juridische regels die er bestaan. Fiscaal recht
focust zich specifiek op de belastingregels.
Belastingen zijn overal en iedere burger heeft
er mee te maken, ook jij. De studie fiscaal
recht is daardoor ontzettend relevant. Deze
belastingregels leer je niet uit je hoofd. Je leert ze
interpreteren en toepassen zodat je in staat bent
fiscaal-juridische problemen op te lossen. Het
fiscaal recht kent specifiek een eigen taal en die
maak jij je straks meester.
Uniek in Nederland
Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam sta jij als
student persoonlijk centraal door onze unieke
onderwijsmethode: het Probleemgestuurd Leren.
Daarbij heb je maximale focus op je studie door
onze onderwijsstructuur. Je volgt maar één vak
per blok. Bovendien zijn de sociale en praktische
mogelijkheden voor jou als student eindeloos aan
onze moderne campus in wereldstad Rotterdam!

Probleemgestuurd Leren
Jouw studiejaar is opgedeeld in acht blokken
van vijf weken. In deze vijf weken volg je één vak.
Tijdens elk vak volg je onderwijs aan de hand
van het Probleemgestuurd Leren. Met een kleine
groep medestudenten en onder begeleiding van
een tutor bespreek en analyseer je een probleem.
Vervolgens werk je de probleemstellingen uit
aan de hand van zelfstudie. Je doet niet alleen
juridische kennis op, maar ook sociale en
praktische vaardigheden.
Carrièremogelijkheden
Belastingen zijn blijvend en dus een belangrijk
onderdeel van onze samenleving. Het
toekomstperspectief van een fiscalist is daarmee
uitstekend. Afgestudeerde fiscalisten vinden
snel een baan op niveau. Onze afgestudeerden
zijn vaak werkzaam bij één van de grote
belastingadvieskantoren, bij de Belastingdienst,
het Ministerie van Financiën, de rechterlijke
macht of wetenschappelijke instellingen.
Toelatingseisen
Je kunt instromen met alle vwo-profielen. Dat
geldt ook voor een propedeuse (of einddiploma)
van een erkende hbo-opleiding.
Meld je aan vóór de deadline van 1 mei 2022
via Studielink!

Onderwijsprogramma Fiscaal Recht
Programma bachelorjaar 1
Blok

Vaknaam

EC

1

Inleiding rechtswetenschap

7

2

Inleiding staats- en bestuursrecht

7

3

Inleiding strafrecht

7

4

Inleiding privaatrecht

7

5

Recht, economie en maatschappij

7

6

Introduction to International and European Union Law

7

7

Inleiding fiscaal recht

7

8

Empirical Legal Studies

6

Juridisch-Academische Vaardigheden voor Fiscalisten I (schrijfvaardigheid)

5

Programma bachelorjaar 2
Blok

Vaknaam

EC

1

Verbintenissenrecht

7

2

Goederen- en insolventierecht

7

3

Inkomstenbelasting

7

4

Heffingen lokale overheden

7

5

Openbare financiën

7

6

Ondernemingsrecht

7

7

Bedrijfseconomie en fiscaal comptabele toepassingen

7

8

Omzetbelasting

7

Juridisch-Academische Vaardigheden voor Fiscalisten II (argumentatievaardigheden)

4

Programma bachelorjaar 3
Blok

Vaknaam

EC

1 en 2

Minor

15

3

Winst

7

4

Vennootschapsbelasting

7

5

Bestuursrecht

7

6

Formeel belastingrecht

7

7

Juridisch-Academische Vaardigheden voor Fiscalisten III (Bachelorscriptie)

10

8

Internationaal en Europees belastingrecht

7

EC = European Credit, dit staat voor het aantal studiepunten.

Man

150
Instroom

60%
40%
Vrouw

60%

10

Doorstroom naar
bachelorjaar 2

Contacturen
per week

I nschrijven vóór
1 mei 2022
 ooropleiding
V
Vwo-diploma of
hbo-propedeuse

Vragen?
Aarzel niet en neem contact op met team
Studievoorlichting via 010 408 1571 of
studievoorlichting@law.eur.nl

eur.nl/fiscaalrecht

