
2.4  Vakomschrijvingen 

 

INTERNATIONALE GRONDSLAGEN INDIRECTE BELASTINGEN / BLOK 1  

Gegevens 
 7,5 ECTS 
 Contactpersoon – Prof.dr. W. de Wit 
 Tentamenstof:  

o Hoor- en werkcolleges 
o Voorgeschreven literatuur en jurisprudentie 

 Aanvangsperiode: blok 1  
 Docenten: 

o Prof.dr. W. de Wit 
o Prof.dr. A.H. Bomer (VU) 
o Nieuw te benoemen hoogleraar 
o Vacature Universitair Docent 

 Inhoud: 
o In het mastervak Internationale grondslagen van indirecte belastingen komen de 

Internationaal- en Europeesrechtelijke achtergronden van de indirecte belastingen aan 
de orde. De internationaalrechtelijke context van het WTO recht en de invloed daarvan 
op de heffing van indirecte belastingen en douanerechten in EU verband wordt 
allereerst behandeld. Vervolgens komt de werking van het EU recht aan de orde, 
waaronder de verhouding primair (het Verdrag) en secundair recht (de BTW richtlijn en 
het Douanewetboek van de Unie) alsook de doorwerking van het EU recht in de 
nationale rechtsorde. Tenslotte wordt behandeld de plaats van de BTW binnen de 
interne markt van de EU en wordt de toekomst van de BTW besproken zoals 
aangekondigd door de Europese Commissie in het Action Plan on VAT: towards a single 
EU VAT Area, waarbij de Commissie voorstelt om via een ‘one stop shop’ de BTW van de 
lidstaat van bestemming aan te rekenen bij grensoverschrijdende transacties. Ook 
worden de voorstellen op het gebied van e-commerce besproken. 

 
 
Onderwijs en toetsing  
 Werkvormen:  

o Hoorcollege  
o Werkcollege 

 Toetsing: schriftelijk, open vragen 
 
 
  



EU-DOUANERECHT EN ACCIJNZEN / BLOK 1 
 
 
Gegevens 
- 7,5 ECTS 
- 9 weken  
- 4 wekelijkse blokken van:  2 x 3u hoorcollege per week  
- 4 wekelijkse blokken van:  2 x 3u werkcollege per week (in week 1x werkcollege) 
- Tentamen in week 9 
- Schriftelijke opdrachten:  verhandeling/presentatie (max 3.000 woorden) in tweetallen 

2 
- Commentatorschap:  inhoudelijk commentaar op verhandeling tijdens presentatie 
- Literatuur:    Diverse artikelen  
- docenten:    De Wit/Schippers/Van den Eijnde  
- gastdocenten:    Ramautarsing/Tusveld/Verstraten/Stoopen 
 
 
Omschrijving: 
 
Leerdoelen:  

1. De student kan zelfstandig complexe vraagstukken vanuit douane- accijnsrechtelijk 
perspectief analyseren en oplossen op het gebied van: 

 Douaneschuld; 

 Classificatie; 

 Oorsprong; 

 Douanewaarde; 

 Douaneprocessen, -procedures, -regelingen, -bestemmingen en –formaliteiten; 

 Belastbare accijnsgoederen, het Europese accijnssysteem (schorsingsregime, uitslag 
tot verbruik en heffingsbevoegdheid) en accijnsuitzonderingen en -vrijstellingen. 

2. De student kan de uitgangspunten en fundamenten van het Europese douanerecht en 
accijnzen benoemen, herkennen en onderscheiden en heeft inzicht in de betekenis hiervan. 

3.  De student kan de samenhang en de verschillen tussen de heffing van douanerechten en 
accijnzen analyseren.  

4. De student kan samenwerken met studenten op een fiscaal multidisciplinaire wijze. 
5. De student kan een fiscaaltechnisch onderwerp presenteren ten overstaan van zijn/haar 

medestudenten en daarbij blijk geven dat presentatietechnieken worden beheerst. 
6. De student kan zelfstandig een aangedragen fiscaaltechnische probleemstelling analyseren, 

daarover een mening vormen en deze beargumenteren op een gedegen wetenschappelijke 
wijze.  

7. De student kan de analyse en argumentatie t.a.v. een fiscaal juridisch vraagstuk begrijpelijk 
en overtuigend weergeven in een verhandeling. 

 
Inhoud:  
U zult bij dit mastervak verdiepend worden geïntroduceerd in de douanewetgeving in de Europese 
Unie. Deze wetgeving is op EU-niveau vastgesteld in een verordening genaamd het ‘Douane 
Wetboek van de Unie’ en de daarbij behorende delegatie- en uitvoeringsverordeningen. Er wordt in 
de te behandelen thema’s een splitsing aangebracht tussen enerzijds de heffing van douanerechten 
en anderzijds de douaneprocessen, -procedures, -regelingen, -bestemmingen en -formaliteiten.  
 
Ten aanzien van de heffing van douanerechten wordt u aan de hand van de internationale, 
Europeesrechtelijke en nationale wetgeving, jurisprudentie van het Hof van Justitie en inzichten 



verkregen uit de literatuur inzichtelijke gemaakt wanneer een douaneschuld wordt vastgesteld, hoe 
de hoogte van de douaneschuld wordt bepaald (classificatie, oorsprong en douanewaarde) en wie 
de douaneschuld is verschuldigd. U verkrijgt ten aanzien van deze onderwerpen inzicht hoe de 
douanewetgeving acteert als handelspolitiek instrument in een ‘fiscale jas’. De andere douane 
gerelateerde onderwerpen bieden juist zicht op de faciliterende alsmede de toezichtstaken die 
vallen onder de bevoegdheden van de douaneautoriteiten. Er wordt ten aanzien van het 
douaneonderdeel tevens ingegaan op de invloed en doorwerking van het internationale 
douanerecht zoals vastgesteld door de Wereldhandelsorganisatie en de juridische instrumenten 
zoals ontwikkeld door de Werelddouaneorganisatie. Het douaneonderdeel vormt daarmee een 
gegronde basis voor het vak ‘Internationale handel’ in het tweede blok, waarin het douanerecht 
sterk is ingebed. 
 
Ook wordt in het vak verdiepend ingegaan op de heffing van accijnzen. Accijnzen zijn nationale 
belastingmiddelen die op grond van op EU-niveau vastgestelde wetgeving in de vorm van richtlijnen 
worden geheven. In het vak wordt aan de hand van EU-richtlijnen, de Wet op de accijns en 
jurisprudentie van het Hof van Justitie ingegaan op de principes van de accijnsheffing, de belastbare 
goederen, het Europese systeem (schorsingsregime, uitslag tot verbruik en heffingsbevoegdheid), 
uitzonderingen en vrijstellingen. 
 
Hoorcolleges 
De interactieve hoorcolleges worden aangeboden door vaste en een aantal gastdocenten waarbij 
het in die week centraal staande thema integraal wordt besproken.  
 
Werkcolleges 
In de werkcolleges, die door vaste docenten worden aangeboden, wordt u in groepen van maximaal 
30 studenten getraind om douane- en accijnswetgeving aan de hand van casusposities toe te passen. 
Voorts zult u in tweetallen een verhandeling schrijven over een vooraf aan u toegestuurde 
probleemstelling. Deze verhandeling presenteert u vervolgens in hetzelfde duo in het werkcollege. 
Per verhandeling zullen twee studenten vooraf worden aangewezen als commentator.  
 
Aanwezigheidsplicht 
Voor de hoor- en werkcolleges geldt een verplichte aanwezigheid. 
 
Toetsing 
Voor de verhandeling (incl. de presentatie) krijgt u een deelcijfer (25%). Per verhandeling zullen 
twee studenten vooraf worden aangewezen als commentator. De geleverde bijdrage telt ook mee 
voor uw eindcijfer (5%). De stof zoals behandeld tijdens de hoor- en werkcolleges, alsmede de 
voorgeschreven literatuur maken integraal uit van het schriftelijk tentamen dat voor 70% meetelt 
voor het eindcijfer. Het schriftelijk tentamen wordt opgebouwd uit casusposities waarbij u wordt 
gevraagd de douane- en accijnswetgeving toe te passen. 
 
 
  



INTERNATIONALE HANDEL / BLOK 2 
 
Gegevens 
- 5 ECTS 
- 7 weken  
- 6 wekelijkse blokken van:  3u hoorcollege per week  
- 6 wekelijkse blokken van:  3u werkcollege per week  
- Tentamen in week 7 
- Literatuur:    Diverse artikelen  
- docenten:    De Wit/Schippers  
- gastdocenten:    TBD 
 
Omschrijving: 
 
Leerdoelen:  
1. De student kan zelfstandig complexe vraagstukken vanuit btw, accijns en douaneperspectief 
analyseren en oplossen op gebied van: 

 In- en uitvoer; 

 Intracommunautaire leveringen; 

 (Her)structurering van complexe goederenstromen. 
2. De kennis heeft kennis en inzicht in de civielrechtelijke regelgeving met betrekking tot 
complexe internationale goederenstromen en kan die regelgeving ook toepassen. 
3. De student kan de samenhang en de verschillen tussen de vaststelling van de douanewaarde 
enerzijds en verrekenprijzen anderzijds analyseren. 
4. De student heeft diepgaande kennis van en inzicht in de samenloop tussen civielrechtelijke, 
btw- en douaneaspecten bij complexe internationale goederenstromen. 

Inhoud:  
In het mastervak Internationale handel komen op geïntegreerde wijze de douanerechtelijke, btw- en 
civielrechtelijke aspecten ten aanzien van deze aan globalisering onderhevige goederenstromen aan 
bod. Het vak bouwt daarmee voort op de vakken ‘Internationaal belastingrecht, indirecte 
belastingen’ en ‘EU-douanerecht en accijnzen’. 
 
Hoorcolleges 
De interactieve hoorcolleges worden aangeboden door vaste en een aantal gastdocenten waarbij 
het in die week centraal staande thema integraal wordt besproken. In de werkcolleges, die door 
vaste docenten worden aangeboden, wordt u in groepen van maximaal 30 studenten getraind om 
btw- en douanewetgeving aan de hand van casusposities toe te passen en de invloed van 
civielrechtelijke aspecten en actuele ontwikkelingen te kunnen duiden. 
 
Werkcolleges 
In de werkcolleges, die door vaste docenten worden aangeboden, wordt u in groepen van maximaal 
30 studenten getraind om douane-, btw- en accijnswetgeving aan de hand van casusposities toe te 
passen. Ook de invloed van civielrechtelijke aspecten en actuele ontwikkelingen komen daarbij aan 
bod 
 
Toetsing 
De stof zoals behandeld tijdens de hoor- en werkcolleges, alsmede de voorgeschreven literatuur 
maken integraal uit van het schriftelijk tentamen. Het schriftelijk tentamen wordt opgebouwd uit 
casusposities waarbij u wordt gevraagd de douane- btw-, en accijnswetgeving toe te passen en de 
invloed van invloed van civielrechtelijke aspecten en actuele ontwikkelingen te kunnen duiden. 



INDIRECT TAX POLICY/BLOK 2 
 
 
Gegevens 

 
- 5 ECTS 
- 7 weken  
- 6 wekelijkse blokken van:  3u hoorcollege per week  
- In week 6:    pitches/discussie over de geschreven beleidspapers 
- Tentamen in week 7 
- Schriftelijke opdrachten:  beleidspaper (max 2.000 woorden) in groepjes van max 2-3 
- Literatuur:    Nader te bepalen in overleg met (gast)docenten  
- docenten:    Gerritsen/Spiritus/Jacobs, Kavelaars  
- gastdocenten:    PBL Volleberg, Vrijburg/CPB Cnossen 
 
 
Omschrijving: 
 
Leerdoelen:  
Het vak brengt de student op de hoogte van de (recente) ontwikkelingen in het economisch denken 
over verschillende kenmerken van het (Nederlandse) belastingstelsel in het algemeen en indirecte 
belastingen in het bijzonder en ontwikkelingen in het fiscaal beleid op het gebied van indirecte 
belastingen. 
Bovendien daagt het vak studenten uit het belastingstelsel op het gebied van indirecte belastingen 
te evalueren en eigen ideeën, gebaseerd op economische theorie, te ontwikkelen over hoe het 
belastingstelsel op het gebied van indirecte belastingen optimaal kan worden georganiseerd.  
Na het volgen van het vak: 

 Zijn studenten geïnformeerd over de actuele beleidsdiscussies over indirecte belastingen; 

 Kunnen studenten het (Nederlandse) belastingsysteem op het gebied van indirecte belastingen 
op basis van argumenten uit de economische literatuur evalueren; 

 Kunnen studenten actief deelnemen aan beleidsdiscussies door het combineren van hun kennis 
van het fiscale recht en de economische theorie. 

 
Inhoud:  
Het vak bouwt voort op de theorieën die zijn behandeld in het derdejaarsvak Economics of Taxation 
uit de Bachelor Fiscale Economie en het tweedejaarsvak Openbare Financiën uit de Bachelor Fiscaal 
Recht. 
Na een algemene inleiding over de inzichten vanuit de welvaartseconomie en de gedragseconomie 
ten aanzien van de effecten van belastingheffing (verstorende invloed/deadweight loss, tax 
incidence, internaliteiten en externaliteiten) in de eerste week dat als een rode draad geldt voor 
specifieke onderwerpen in het vervolg van het blok, wordt in de daaropvolgende weken telkens een 
actueel onderwerp met betrekking tot indirecte belastingen behandeld. Het vak beoogt daarmee 
ook een economische kader te bieden bij de bestudering van vakken die zich richten op specifieke 
onderdelen het indirecte belastingrecht. 
 
Hoorcolleges 
In week 1 wordt een algemeen kader gegeven van economische inzichten op het gebied van 
belastingheffing in het algemeen en indirecte belastingen in het bijzonder. Vanaf week 2 van het 
blok wordt een specifiek onderwerp op het gebied van indirecte belastingen ingeleid door een 
gastdocent. 
 



Beleidspaper  
Elk groepje studenten schrijft een beleidspaper over een onderwerp naar keuze, onder de restrictie 
dat dit onderwerp geen betrekking mag hebben op het toegewezen te organiseren werkcollege. 
Aan het eind van week 6 worden telkens gedurende 15min de beleidspapers ‘gepitched’ waarna een 
korte discussie volgt.  
 
Aanwezigheidsplicht 
Voor de hoorcolleges en het pitchcollege geldt een verplichte aanwezigheid. 
 
Toetsing 
Het eindcijfer wordt voor 40% bepaald door de kwaliteit van het beleidspaper en de pitch en voor 
60% door het tentamenresultaat. 
 
 
  



INDIRECT TAX ASSURANCE, ACCOUNTING AND TECHNOLOGY / BLOK 3 
 

Gegevens 
- 6 ECTS 
- 7 weken  
- 6 wekelijkse blokken van:  3u hoorcollege per week  
- 6 wekelijkse blokken van:  2u werkcollege per week 
- Tentamen in week 7 
- Schriftelijke opdrachten:  paper (2.000 woorden) 
- Literatuur:    Nader te bepalen in overleg met (gast)docenten  
- docenten:    Kavelaars, ………….  
- gastdocenten:    Russo, Kloosterhof, Van den Ende, Poolen, Beerepoot 
 

Omschrijving: 
Leerdoelen:  
Het vak brengt de student op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot tax assurance, tax 

accounting and technology. Bij tax assurance and technology gaat het om het begeleiden en 

beheersen van fiscale processen en fiscale risico’s als onderdeel van de totale bedrijfsvoering en 

bedrijfsstrategie, en de inzet van nieuwe technologieën daarbij. Van een incident-gedreven en 

fiscaaltechnische aanpak naar een (nog) meer procesmatige en risicogerichte benadering. Doordat 

indirecte belastingen transactiegerelateerd zijn, neemt het belang van een dergelijke benadering 

steeds meer toe. Het fiscale beleid van de onderneming speelt een belangrijke rol in dit vak. Bezien 

vanuit de belasting- en douaneautoriteiten, is het van belang om kennis te nemen van dit beleid en 

de implementatie daarvan. Concepten als 'AEO' (Authorised Economic Operator) in het douanerecht 

en CTP (Certified Taxable Person) in de BTW nemen dan ook in belang toe. Niet alleen fungeren zij 

als een kwaliteitskeurmerk richting de belasting- en douaneautoriteiten, maar voor de betrokken 

bedrijven verlenen zij ook toegang tot vereenvoudigingen in diverse regelingen. Tax accounting 

maakt daarvan deel uit. Het beoogt met name risico’s die voortvloeien uit het fiscale beleid van de 

onderneming te kwantificeren. Bovendien is het voor de fiscus van belang dat beleid en de 

uitwerking daarvan te kunnen controleren en verifiëren. Dat vereist inzicht en kennis in 

controlestrategieën van de belastingdienst. Omgekeerd is ook voor het bedrijf relevant dat het 

inzicht heeft in en greep heeft op het fiscale beleid en dat zij dit kan controleren en daartoe 

voldoende geëquipeerd is. Zij moet de fiscale risico’s waarmee het te maken kan krijgen goed in 

beeld hebben. Gelet op de huidige maatschappelijke rol van belastingheffing in het bijzonder van 

(grote) ondernemingen is een ethische invalshoek onontbeerlijk. 

Inhoud:  
Hoor- en werkcolleges 
Er worden in dit vak zes thema’s behandeld. Elk thema past in een week. In een week worden aan 
het thema zowel een hoor- als een werkcollege besteed. De studenten moeten ten behoeve van een 
werkcollege een paper voorbereiden. Iedere student bereidt eenmaal een paper voor. De papers 
worden individueel geschreven. Tijdens het werkcollege moet de student de paper presenteren en 
vindt naar aanleiding daarvan een discussie plaats.  
 
Aanwezigheidsplicht 
Voor de hoor- en werkcolleges geldt een verplichte aanwezigheid. 
 
Toetsing 
Het eindcijfer wordt voor 25% bepaald door de kwaliteit van de paper en de verdediging daarvan en 
voor 75% door een schriftelijk tentamen. 



TAX POLICY / BLOK 3 
 
Alleen studenten die de Master Fiscale Economie volgen, moeten dit vak volgen. 
Voor meer informatie: Zie de Course Guide 2017-2018 https://courses.eur.nl/#/2017-
2018/detail/FEM11040 
  

https://courses.eur.nl/#/2017-2018/detail/FEM11040
https://courses.eur.nl/#/2017-2018/detail/FEM11040


WECO WECO BTW /BLOK 4 
 
 
Gegevens 
- 10 ECTS 
- 7 weken  
- 6 blokken per week van: 2u hoorcollege (door gastdocent) per week en 
-     2u werkcollege aansluitend op hoorcollege per week  
- 6 blokken per week van: 4u werkcollege per week (evt. 2 maal 2u) 
- Tentamen in week 7 
- Schriftelijke opdrachten: nota, verslag hoorcollege  
- Andere bijdragen:   stellingen formuleren (op vrijwillige basis) 
- Literatuur:   Van Hilten/Van Kesteren, Omzetbelasting, FED, Wolters Kluwer 

Nieuwenhuizen, BTW-jurisprudentie van het Hof van Justitie, reader, 
arrestenlijst/literatuur besproken tijdens werkcolleges 

- Docenten:   Drs. P.C.J. Oerlemans, Dr. R.N.F. Zuidgeest, Drs. T. Braakman, 
N.P. Arzini LL M, Mr. E.W.L. Metzemaekers, K.L.F. Hommen MSc en 
te benoemen hoogleraar 

- Gastdocenten:   nader in te vullen 
 

 
Omschrijving: 
 
Algemeen 
In de bachelorfase heeft de student zich de basiskennis van de BTW-heffing eigen gemaakt. Op deze 
kennis en op hetgeen in Blok 1 en Blok 2 met betrekking tot de BTW aan de orde is geweest wordt 
tijdens dit vak voortgebouwd. De kennis inzake de werking van de BTW wordt verdiept en in 
belangrijke mate benaderd vanuit Europeesrechtelijk perspectief. Tijdens de colleges wordt, waar 
mogelijk, een verband gelegd met eerder behandelde aspecten van BTW. 
De te behandelen stof is onderverdeeld in zes hoofdthema's, waarbinnen verschillende 
deelonderwerpen als vrijstellingen, holdingproblematiek en onroerend goed aan de orde komen. In 
het kader van het thema 'onroerend goed' wordt ook ingegaan op de overdrachtsbelastingaspecten 
van vastgoedtransacties. 
 
Hoorcolleges en verslag 
Elke week van het blok start met een plenair hoorcollege. Deze hoorcolleges worden voornamelijk 
verzorgd door gastdocenten, die ingaan op het hoofdthema dat die week in de werkcolleges aan bod 
komt. Van ieder hoorcollege wordt door een aantal studenten gezamenlijk (maximaal 4) een 
schriftelijk verslag gemaakt.  
 
Werkcolleges 
Kenmerkend voor het vak Weco zijn de intensieve werkcolleges.  Deze vinden plaats in kleine 
groepen (max. 24 studenten) en hebben een interactief karakter. Tijdens de werkcolleges wordt een 
deelonderwerp in discussievorm onder de loep genomen. Van de studenten wordt een zeer 
grondige voorbereiding verwacht. Zelfstandig literatuuronderzoek is hiervoor essentieel. De 
(kwaliteit en de intensiteit van de) participatie aan de discussie is mede bepalend voor het eindcijfer. 
 
Nota  
Iedere student stelt een nota (zijnde een schriftelijke verhandeling) op over een deelonderwerp en 
leidt zijn/haar verhandeling kort in tijdens het werkcollege. Deze inleiding vormt het vertrekpunt van 
de discussie. De omvang van de nota bedraagt 5000 woorden inhoudelijk. 



 
Stellingen 
Iedere student mag voorafgaand aan het werkcollege maximaal twee stellingen indienen die in de 
discussie kunnen worden ingebracht. Het deelcijfer voor de participatie is mede op de inbreng van 
de stellingen gebaseerd. 
 
Aanwezigheidsplicht 
Voor de werkcolleges geldt een verplichte aanwezigheid.  
 
Toetsing 
De intensiteit en de kwaliteit van de participatie aan de discussie tijdens de werkcolleges bepaalt 30 
% van het eindcijfer. Verder wordt het eindcijfer voor 30 % bepaald door de kwaliteit van de nota en 
de presentatie daarvan (gecombineerd) alsmede voor 30 % door het tentamenresultaat. Het cijfer 
dat wordt toegekend aan het verslag van het hoorcollege bepaalt 10% van het eindcijfer. 
 


