
 
 
 
 
 
 
 

 

BACHELOR SCRIPTIEPRIJS 2018 
FISCAAL RECHT MAASTRICHT 

 
Pereira gelooft dat goede fiscalisten in staat zijn sterke analyses te maken, heldere conclusies te 
trekken en dit op een overtuigende wijze op te schrijven. Om dit aan te moedigen, loven wij een prijs 
uit van €500 voor de beste Bachelor-scriptie Fiscaal Recht Maastricht.  
 
Pereira Consultants is een internationaal opererend fiscaal-juridisch en notarieel advieskantoor in 
Den Haag. Medewerkers van Pereira kenmerken zich door hoogwaardige, creatieve en pragmatische 
maatoplossingen te bieden aan bedrijven en personen die een individuele aanpak en persoonlijke 
begeleiding wensen. De organisatie is flexibel en geheel gestuurd door de behoefte van de cliënt. Er 
is professionele vrijheid die creativiteit en kennisdeling stimuleert. Denken in oplossingen en 
mogelijkheden: dat is Pereira.  
 
Voor wie: 
Alle Bachelor studenten Fiscaal Recht aan de Universiteit van Maastricht, die in traject B (deadline 31 
januari 2018) & traject A (deadline 15 juli 2018) een scriptie hebben geschreven ter afronding van 
hun Bachelor en die daarmee toegelaten worden tot de Masteropleiding Fiscaal Recht aan de 
Universiteit van Maastricht studiejaar 2018/2019.  
 
Hoe deelnemen: 
Kandidaten sturen hun afgeronde scriptie vóór vrijdag 28 september a.s. als pdf-bestand via de mail 
naar: scriptie@pereiraconsultants.com  
Vermeld daarbij je naam, adres en telefoonnummer. Bevestig dat de scriptie door de universiteit als 
voldoende is beoordeeld (voorwaarde voor deelname). 
 
Criteria: 
De criteria waarop de ingezonden scripties zullen worden beoordeeld zijn de volgende: 

 op basis van een duidelijke vraagstelling is een goed onderbouwde conclusie getrokken, 
die wordt ondersteund door de wet, wetsgeschiedenis, beleid, jurisprudentie en 
literatuur; en 

 de scriptie is helder en duidelijk geformuleerd (Nederlands of Engels); 
Verder zal gekeken worden naar de aspecten: 

 overtuigingskracht, 

 creativiteit, en 

 logica 
 

Het oordeel van de Pereira-jury is bindend. 
 
Bekendmaking en uitreiking prijs: 
Op dinsdag 9 oktober 2018 zal de jury, tijdens de borrel in Café Local in Maastricht, de winnaar 
bekendmaken en de prijs uitreiken. 
 
Bij vragen omtrent het bovenstaande kun je contact opnemen op met Mariëlle Wildeboer, HR Manager, Pereira 
BV (070-7570126). 
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