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Wil jij leren hoe het recht in elkaar zit en hoe je het kunt
gebruiken voor verandering en een rechtvaardige samenleving?
Wil je alles uit je studie halen, les krijgen van docenten uit
de praktijk en actief aan de slag met het recht? Kies dan voor
Fiscaal recht aan de UvA!
Je leert denken èn werken als een academisch opgeleid jurist,
die het verschil kan maken.
Fiscaal recht in een
veranderende wereld

Fiscaal recht: iets voor jou?

Iedereen betaalt belasting – als fiscaal jurist

als je je hierin herkent:

sta je dus midden in de maatschappij.

• je hebt je vwo-diploma (ongeacht

De studie Fiscaal recht is iets voor jou

Fiscaal recht houdt zich bezig met de

profiel) of een hbo-Rechten

vraag hoe belastingheffing zo rechtvaardig

propedeuse;

mogelijk kan worden verdeeld onder
burgers en bedrijven. De docenten werken
vrijwel allemaal als fiscalist en leren je hoe
belastingwetten in de praktijk uitwerken.
Omdat de wereld waarin we leven continu

• je vindt het leuk om zaken te
analyseren;
• je hebt gevoel voor cijfers en voor
taal;
• je bent geïnteresseerd in het

verandert, verandert ook de belasting

belastingstelsel en hoe dit volgens

wetgeving. Er dienen zich dus steeds weer

de wet geregeld is;

nieuwe vraagstukken aan. Deze komen in

• je wilt nadenken over een

de verschillende fiscaalrechtelijke vakken

rechtvaardige verdeling in de

aan bod. Daarnaast volg je veel vakken

maatschappij;

over andere rechtsgebieden samen met de
bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid.
Lees meer over Fiscaal recht:
uva.nl/llb-fiscaal-recht

Door de ogen van
student Marciana van Eijpe

• je wilt bijvoorbeeld als belasting
adviseur of fiscalist gaan werken.

Ik heb voor Fiscaal recht
‘gekozen,
omdat ik het boeiend
vind om met cijfers te werken.
Daarmee wil ik bedrijven
adviseren of bijvoorbeeld een
directe bijdrage leveren via
de Belastingdienst. Het is een
voordeel dat je een gespecialiseerde jurist bent, waardoor
de kansen op de arbeidsmarkt
worden vergroot.
Naast fiscaal-juridische vakken
krijg je ook vrij veel dezelfde
vakken als in de bachelor
Rechtsgeleerdheid. Hierdoor
kun je ook kiezen voor een
‘toga-beroep’, mocht je toch de
advocatuur ingaan of rechter
willen worden. Door de verschillende mogelijkheden die Fiscaal
recht aan de UvA biedt, is deze
opleiding voor mij de juiste
keuze!

’

Studieprogramma
Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Zicht op de rechtspraktijk

Inleiding belastingrecht
particulieren

Goederenrecht

Inleiding tot het recht

Internationaal
publiekrecht

Inleiding belastingrecht
ondernemers

Inleiding strafrecht

Bestuursrecht

Contractenrecht

Constitutioneel recht

Inkomensbelasting DGA,
inleiding

Inleiding belastingrecht
rechtspersonen

Inleiding privaatrecht

Inleiding Europees
belastingrecht

Burgerlijk procesrecht

Inleiding bestuursrecht

Inleiding internationaal
belastingrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Europees recht

Bestuursprocesrecht

Ondernemingsrecht

Recht en menselijk
gedrag

Materieel strafrecht

Insolventierecht en
zekerheid

Fundamentele rechten

Fiscaal bestuursrechtelijk
onderzoek

Rechtsfilosofie

Fiscaal recht

Europese
rechtsgeschiedenis

Bachelorscriptie

Personen- en familierecht

Formeel strafrecht

Recht uit het juridisch hart

Amsterdam Law Firm

Je leert denken als een jurist en kritisch

Vanaf het eerste jaar van de studie kun je

te kijken naar maatschappelijke vraag

aan de slag met het echte werk als jurist.

stukken vanuit het recht. Je studeert in

In groepjes werk je aan realistische

het juridisch en economisch centrum van

zaken uit de praktijk en oefen je pleiten

Nederland en krijgt les van topdocenten

voor je cliënt in de oefenrechtbank of

die daar ook werkzaam zijn.

aan de onderhandelingstafel.

Je kan tijdens je studie de praktijk
al leren kennen via de Amsterdam
Law Firm en voor een bijbaan of een
stageplek zijn veel mogelijkheden bij
de partners in de stad. Of je laat je
juridische hart spreken door gratis advies
te geven in de Belastingwinkel via onze
eigen Amsterdam Law Hub.
Zo kun jij het beste uit jezelf en je studie
halen en al ervaring opdoen tijdens je
studie!
Meer informatie: studiegids.uva.nl

Amsterdam Honours
College of Law
Wil je nog meer uit je studie halen?
Al vanaf het eerste jaar kun je deel
nemen aan het Honours College,
een aanvullend programma van
30 extra studiepunten. Je hebt eigen
werkgroepen met meer verdieping,
volgt extra vakken en masterclasses van
toonaangevende juristen en neemt deel
aan een studiereis en aan een pleit
wedstrijd: de Amsterdam Law Trials.

Door de ogen van
mentor Razwan Popal

Wanneer leren we nu fiscale
‘constructies
bedenken voor
een bedrijf?’, werd er ooit
door een student aan mij
gevraagd. Maar de studie
Fiscaal recht gaat niet alleen
over het bedenken van routes
voor ondernemingen, er zijn
vele eindstations mogelijk.
In de wekelijkse mentorlessen
gaan we diep in wie en wat
een fiscaal jurist nu eigenlijk
is. Is fiscaal recht alleen een
‘mix tussen economie en
rechten’ of is het veel meer
dan dat? Wie wil je zijn als
fiscalist? Sommige studenten
kiezen de richting omdat het
later goed verdient, anderen
vinden cijfers leuk, en weer
anderen willen weten wat
fiscaal recht echt inhoudt.
Ik wil toekomstige
studenten vooral kritisch de
maatschappij laten ingaan.
Laat je niet overrompelen
door de politieke kleuren
van docenten of je medestudenten. Jij hebt je eigen
visie op de wereld. Wat vind
jij nou echt van belasting?
Werkt het? Zo ja, verdedig je
visie, zoals jij ooit misschien
voor je client zou doen.

’

Contact
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Universiteit van Amsterdam
Bezoekadres:
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam
Postadres:
Postbus 15544
1001 NA Amsterdam
Heb je vragen?
Bel de Onderwijsbalie:
020 525 3440 of stel je vraag
online bij de Digitale Student
Service Desk: uva.nl/dssd
uva.nl/rechten
facebook.com/uvarechten
instagram: @uvarechten

Moderne stadscampus

Na je studie

Je studeert op de Roeterseilandcampus

Na het behalen van je bachelor Fiscaal

in hartje Amsterdam, voornamelijk in

recht krijg je de titel Bachelor of Laws

het gebouw van de rechtenfaculteit. Er

(LLB) en heb je kennis van alle basis

zijn innovatieve onderwijszalen, zoals de

gebieden van het recht en heb je een spe

Active Learning Space, een Moot Court

cialisatie op het gebied van Fiscaal recht.

(oefenrechtbank), juridische bibliotheek,
en allerlei geavanceerde studiefaciliteiten.

Om gespecialiseerd fiscalist te worden

Je kunt er makkelijk een plek vinden om

is het nodig om ook een master

zelf te studeren of samen te werken met

Fiscaal recht te behalen. Aan de UvA

je medestudenten.

kun je kiezen voor één van de twee
tracks binnen de master Fiscaal recht:

Ook hebben verschillende studie

Belastingrecht of Internationaal en

verenigingen een eigen plek in ons

Europees belastingrecht.

gebouw. SFEER en Porta Adriana
zijn de twee studieverenigingen voor

Na het afronden van je studie kun

studenten Fiscaal recht. Zij organiseren

je werk vinden als bedrijfsfiscalist,

sociale en studiegerelateerde activiteiten

belastinginspecteur of als fiscaal jurist

en hebben contact met allerlei bedrijven.

bij bijvoorbeeld banken, verzekerings
maatschappijen en de overheid. De

Op en rondom de campus zijn leuke (eet)

meesten van onze studenten vinden een

cafés, restaurantjes en winkels, waar je

baan bij één van de (grote) accountants-

kunt afspreken voor lunch of een drankje.

en advocatenkantoren. Ook de

CREA biedt ook creatieve cursussen

rechtelijke macht, de Belastingdienst en

die je tegen studententarief kunt volgen.

de gemeentelijke overheid zijn altijd op

Tegenover de campus kun je bij Kriterion

zoek naar fiscaal juristen.

naar de film en gezellig napraten.
Naar het masteroverzicht:
Kijk op: campus.uva.nl/roeterseiland

uva.nl/juridischemasters
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