
Master-na-master  
in het fiscaal recht
Deze opleiding is een specialisatieopleiding voor juristen en economen,  
en komt tegemoet aan de grote vraag naar specialisten in het fiscaal recht op  
de arbeidsmarkt. Vanaf academiejaar 2021-2022 wordt binnen deze master  
na masteropleiding ook de afstudeerrichting Douane & Accijnzen ingericht.  
De student kan kiezen om zich zeer specifiek te specialiseren in het douane-  
en accijnsrecht.

De fiscale wetgeving evolueert snel en is bovendien vaak complex. 
De masteropleiding in het fiscaal recht legt daarom de nadruk op het bijbrengen 
van vaardigheden om zelfstandig, creatief en synthesegericht de belastingwet-
geving te bestuderen. De opleiding is interdisciplinair en de wisselwerking 
tussen het belastingrecht enerzijds en de andere rechtstakken en de economi-
sche disciplines anderzijds staat daarin centraal. Bovendien wordt in de oplei-
ding bijzondere aandacht besteed aan de praktijkgerichte toepassing van de 
verworven kennis.

Je toekomst

Als afgestudeerde master in het fiscaal recht kan je, afhankelijk van je voorop-
leiding, als autonoom en deskundig fiscalist een succesvolle beroepsloopbaan 
uitbouwen als fiscaal advocaat, belastingconsulent, bedrijfsjurist, fiscaal mede-
werker in het notariaat, magistraat of als ambtenaar bij de Federale Overheids-
dienst Financiën of regionale overheidsdiensten. Ook een professionele loopbaan 
in het onderwijs of als wetenschappelijk vorser aan een universiteit of hogeschool 
behoren tot de mogelijkheden. De alumni van de master in het fiscaal recht zijn 
dan ook gegeerd door het afnemend beroepenveld.

Studieprogramma
Het standaardprogramma bestaat uit 60 studiepunten gespreid over 
keuzeopleidingsonderdelen en een masterproef. 

Wil je liever onmiddellijk na de bacheloropleiding rechten je reeds 
specialiseren in fiscaal recht? Kies dan meteen na de bachelor voor de 
afstudeerrichting Master fiscaal recht. Zo kan je snel als fiscaal jurist  
aan de slag.

Heb je interesse en wil je meer weten? 
www.uantwerpen.be/manama-fiscaal-recht

 Bepaal mee de toekomst

Masterproef  15 sp

Opleidingsinformatie master-na-master

Het standaardprogramma bestaat 
uit 60 studiepunten gespreid over 
keuzeopleidingsonderdelen en een 
masterproef. Bij wijze van voorbeeld 
zijn twee opleidingstrajecten uitge-
werkt waarbij rekening is gehouden 
met twee uitstroomoriëntaties.  
De oriëntatie particu lieren en zelf-
standigen enerzijds, de oriëntatie 
onderneming anderzijds. 

Het is echter niet verplicht één van 
beide opties te kiezen. Wil je omwille 
van reeds behaalde credits of een 
vooropleiding het programma anders 
samenstellen? Dat kan, zolang je op 
het einde van het jaar maar 60 studie-
punten hebt verworven.

  GS Personenbelasting  
(+meerg) 9 sp

 GS Europees belastingrecht 9 sp

 GS BTW 9 sp

 BS Boekhoudrecht 3 sp

 Ethiek 3 sp

  GS Vennootschapsbelasting  
(+herstr) 9 sp

  GS Reg.r., succ.r. & 
patrimoniumbeheer 9 sp

 GS International tax law 9 sp

 Fiscaal strafrecht 3 sp

 Douane en accijnzen 3 sp

 Fiscale procedure 3 sp

  Belastingstrategie en  
transfer pricing 6 sp

Semester 1 Semester 2

Master-na-master 
fiscaal recht

http://www.uantwerpen.be/manama-fiscaal-recht
http://www.uantwerpen.be/manama-fiscaal-recht


 NIEUW aan de UANTWERPEN
Master-na-master in het fiscaal recht:  
afstudeerrichting Douane en Accijnzen

Vanaf academiejaar 2021-2022 kan je binnen de 
master-na-masteropleiding rechten kiezen voor de afstu-
deerrichting Douane en Accijnzen. Deze opleiding staat ook 
open voor studenten met een economische vooropleiding, 
mits voorafgaande toelating.

Het studieprogramma bestaat uit modulair samengestelde, 
academisch georiënteerde specialisaties die in samen-
spraak met de FOD Financiën en met medewerking van de 
privésector worden georganiseerd.

In dit programma worden de basisbegrippen en leerstukken 
binnen het brede domein van douane en accijnzen belicht 
door zowel docenten uit de praktijk, uit de academische 
wereld als vanuit de douaneadministratie. Studenten 
verwerven daardoor een algemeen en actueel overzicht van 
de verschillende juridische, economische en fiscale aspecten 
van het douane- en accijnsrecht.

Deze opleiding houdt rekening met en speelt optimaal in op 
het EU Customs Competency Framework dat in het kader van 
de zogenaamde AEO regelgeving door de Europese Commissie 
is uitgewerkt als keurmerk voor de kwaliteit van douane-op-
leidingen binnen de EU.

Meer info vind je hier: 
www.uantwerpen.be/douane-accijnzen

Verplichte opleidingonderdelen 27 sp

 GS BTW 9 sp

 GS Europees belastingrecht 9 sp

 BS Douane en Accijnzen 3 sp

Opleidingsinformatie  
afstudeerrichting Douane & Accijnzen

Verplichte opleidingonderdelen 27 sp

 BS Fiscale procedure 3 sp

 BS Fiscaal strafrecht 3 sp

Semester 1

Keuzeopleidingsonderdelen B

 Scheepvaartrecht 3 sp

 Transport Law 3 sp

Keuzeopleidingsonderdelen (18 sp) - De student  
kiest in totaal voor 18 sp keuzeopleidingsonderdelen,  
waarvan maximum 6 sp uit keuzeopleidingsonderdelen B.  
Per academiejaar worden vijf keuzeopleidingsonderdelen 
A aangeboden. Ieder keuzeopleidingsonderdeel A wordt 
dus tweejaarlijks georganiseerd.

Keuzeopleidingsonderdelen A

 VAT 3 sp – jaar 1

 Customs taxable elements 3 sp – jaar 1

 Excises 3 sp– jaar 2

 Customs environment 3 sp– jaar 2

Semester 2

Keuzeopleidingsonderdelen A

 Customs debt and litigation 3 sp – jaar 1

 Risk & Compliance 3 sp – jaar 1

 Special procedures 3 sp – jaar 2

 Export 3 sp – jaar 1

 Import 3 sp – jaar 2

 Customs strategy and international trade 3 sp – jaar 2

Keuzeopleidingsonderdelen B

 Law and economics 3 sp

Masterproef  15 sp

Masterproef  15 sp Masterproef  15 sp

Oriëntatie particulieren en zelfstandigen Oriëntatie onderneming

  GS Personenbelasting (+meerg) 9 sp

 GS Europees belastingrecht 9 sp

 BS Boekhoudrecht 3 sp

 GS Europees belastingrecht 9 sp

 GS BTW 9 sp

 BS Boekhoudrecht 3 sp

  GS Reg.r., succ.r. & patrimoniumbeheer 9 sp

 GS International tax law 9 sp

 Fiscaal strafrecht 3 sp

 Fiscale procedure 3 sp

 GS Vennootschapsbelasting (+herstr) 9 sp

 GS International tax law 9 sp

 Belastingstrategie en transfer pricing 6 sp

Semester 1 Semester 1

Semester 2 Semester 2
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