
 

 

 

 

Examenreglement 
- Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 

- Post-Master Indirecte Belastingen 

- Post-Master in EU Customs Law  

 

 

Article 1. Toepassing  

Dit reglement is van toepassing op de opleidingen Post-Master Internationaal en 

Europees Belastingrecht, de Post-Master Indirecte Belastingen en op de Post-

Master in EU Customs Law die verzorgd worden door EFS, Erasmus Universiteit 

Rotterdam (EFS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).  

Begrippen 

- Coördinator: degene die de coördinatie van een Opleiding verzorgt.   

- Cursist: degene die zich bij EFS als zodanig voor een Post-Master heeft 

ingeschreven. 

- EUR:  Erasmus Universiteit Rotterdam. 

- Examencommissie: de commissie die vaststelt of Cursisten het Certificaat kunnen 

behalen. 

- EFS: EFS, Erasmus University Rotterdam een samenwerkingsverband tussen het 

Fiscaal Economisch Instituut BV en de capaciteitsgroep fiscaal recht (beide 

onderdeel van de Erasmus Universiteit). 

- Leergang: de volledige, lopende opleiding, inclusief examens. 

- Opleidingen: de Post-Master Directe belastingen, de Post-Master Indirecte 

belastingen en de Post-Master in EU Customs Law; indien een van deze 

Opleidingen wordt bedoeld, wordt dit enkelvoudig omschreven.  

- Programmaleiding: deze bestaat uit twee personen, te weten de voorzitter en de 

secretaris-penningmeester van EFS. 

- Verhandeling: werkstuk dat geschreven en mondeling verdedigd moet worden als 

onderdeel van de Opleiding. 

- Examen: afsluitend Examen van de Opleiding. 

Article 2. Toelating tot de Opleiding 

Kandidaten die de Opleiding willen volgen, dienen over een voldoende werk- en 

denkniveau te beschikken. Dit blijkt uit: 

- een met succes afgeronde universitaire opleiding fiscale economie of fiscaal recht, 

of 

- een bewijs van toelating.  

Het bewijs van toelating wordt verstrekt op basis van een mondeling overleg, dat 

gevoerd  wordt door (een vertegenwoordiging van) de programmaleiding. In dit 

overleg, waar een schriftelijke vakinhoudelijke test deel van kan uitmaken, kunnen 

de werkervaring van de kandidaat, diens analytisch niveau en diens kennis van de 

basisbeginselen van het Europees belastingrecht aan de orde komen. Naar 
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aanleiding van een positieve uitkomst van dit overleg wordt een schriftelijk bewijs 

van toelating verstrekt in de vorm van een bevestiging dat aan de cursus kan worden 

deelgenomen. 

Article 3. De Opleiding 

 Het opleidingsprogramma wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van EFS. De opleiding is 

met name gebaseerd op de fiscale aspecten die samenhangen met het vrije verkeer van 

goederen, personen, vestiging, diensten en kapitaalverkeer, alsmede met regelingen inzake 

staatssteun. 

  

Article 4. Vrijstellingen 

Vrijstellingen voor onderdelen van de Opleiding worden niet verleend. 

Article 5. Aanwezigheidsplicht 

Voor de Opleiding geldt een aanwezigheidsplicht voor ten minste 80% van alle 

programmaonderdelen van de opleiding. Dit is aldus ingevuld dat een cursist 

maximaal vier dagdelen afwezig mag zijn. 

De examencommissie kan op schriftelijk verzoek van de cursist op grond van 

bijzondere omstandigheden van deze eis afwijken.  

Article 6. Examen 

De Opleiding wordt afgesloten met een examen. Hieraan kan slechts worden 

deelgenomen als aan de aanwezigheidsplicht is voldaan. Het examen wordt 

afgenomen door de Examencommissie. Het examen bestaat uit het schrijven en 

verdedigen van een verhandeling. 

- De verhandeling wordt tijdens de opleiding geschreven en mondeling verdedigd ten 

overstaan van de Examencommissie 

- zowel het schriftelijke deel als de mondelinge verdediging moeten met een 

voldoende worden afgesloten. Indien het schriftelijke deel onvoldoende is, kan de 

Cursist niet deelnemen aan de mondelinge verdediging 

- het schriftelijke deel bestaat uit het opstellen door de Cursist van een individueel 

geschreven verhandeling over een door de Cursist zelf gekozen onderwerp dat 

betrekking moet hebben op het Europese fiscale recht of Europese fiscale economie. 

De verhandeling heeft een omvang van 10.000 woorden met marge van 10%.  

- het mondelinge deel bestaat uit het verdedigen van de verhandeling ten overstaan 

van een Examencommissie. 

Na het afleggen van het Examen kan de beoordeling zijn: voldoende of 

onvoldoende. 

Article 7. Examencommissie 

De Examencommissie is belast met het afnemen van de Examens en bestaat uit drie 

personen. Voorzitter van de Examencommissie is een lid van het bestuur van EFS, 

het tweede lid kan zijn een lid van het bestuur van EFS dan wel een docent 

verbonden aan de opleiding; het derde lid is de Coördinator.  

Article 8. Certificaat  

Wanneer een Cursist een voldoende resultaat voor het Examen heeft behaald, 

ontvangt de Cursist een Certificaat.  

Article 9. Herkansing 

Indien een Cursist een onvoldoende resultaat heeft behaald voor het Examen, is het 
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mogelijk te herkansen. Bij de herkansing gelden de bepalingen van de artikelen 6 en 

8. Een herkansing is slechts éénmaal mogelijk. 

Wanneer een Cursist door bijzondere omstandigheden niet in staat is om een 

verhandeling te schrijven kan de Examencommissie toestemming verlenen de 

verhandeling op een later tijdstip te schrijven, waarna alsnog het examen als 

bedoeld in artikel 6 kan worden afgelegd. De verlenging als hiervoor bedoeld kan 

maximaal een jaar bedragen. Aan de verlenging kunnen voorwaarden worden 

verbonden. 

Artikel 10.  Bezwaar en beroep 

Er bestaat de mogelijkheid om tegen een examenuitslag bezwaar te maken. Dit 

bezwaar dient schriftelijk en gemotiveerd bij het dagelijks bestuur van EFS ingediend 

te worden, uiterlijk zes weken nadat de Cursist kennis heeft genomen van de 

examenuitslag. Het bezwaar wordt voorgelegd aan een bezwaarcommissie die 

bestaat uit drie personen. De bezwaarcommissie bestaat uit de leden van het 

dagelijks bestuur van EFS en een door het dagelijks bestuur aan te wijzen derde 

persoon die affiniteit heeft met de inhoudelijke aspecten van de Opleiding. De 

Cursist die bezwaar heeft ingediend kan een verzoek indienen te worden gehoord. 

Indien geen verzoek tot horen is gedaan is de bezwaarcommissie niet verplicht de 

Cursist te horen. Binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift doet de 

bezwaarcommissie uitspraak. Ook bezwaren tegen andere aspecten van de 

Opleiding kunnen via deze procedure naar voren worden gebracht. Binnen zes 

weken na dagtekening uitspraak op bezwaar kan de cursist beroep aantekenen 

tegen de uitspraak op bezwaar bij het College van Beroep voor de Examens van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. De procedure zoals vastgesteld in de 

examenregeling van de opleiding fiscaal recht van de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid is hierop van overeenkomstige toepassing. 

 Artikel 11. Vaststelling en wijziging 

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de programmaleiding. Wijzigingen 

vinden niet plaats tijdens een lopende leergang, tenzij de belangen van cursisten 

hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 

Artikel 12. In werking treding 

Dit reglement treedt in werking per 1 juli 2018. 

 

EFS, Erasmus University Rotterdam     Rotterdam, 1 juli  2018 

 


