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Situering
Inzicht bieden in de theorie en de praktijk van de openbare financiën.
De manier waarop de begroting van de diverse overheidsniveaus in België wordt
opgesteld wordt geanalyseerd.
De nadruk ligt op de economische analyse van de oorzaken en van de gevolgen van
overheidsuitgaven, overheidsinkomsten, overheidstekort, openbare schuld en sociale
zekerheid. De invalshoek is micro-economisch en/of macro-economisch, afhankelijk
van het bestudeerde onderwerp.
De theoretische concepten worden geïllustreerd met statistieken en studies die
voornamelijk betrekking hebben op de Belgische openbare financiën. De student leert
aldus de praktische relevantie van de bestudeerde theorie te onderkennen.

Inhoud
1
2
3
4
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Studiedomein van de openbare financiën,
De functies van de overheid,
De institutionele aspecten van de financiering van overheden,
De economische aspecten van de openbare financiën,
De sociale zekerheid.

Begincompetenties
De eindtermen van de opleidingsonderdelen micro-economie en macro-economie.

Eindcompetenties
1
1
2
1
1
3
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De structuur en de werking van de overheidsfinanciën begrijpen.
Actuele problemen van begroting en financiën beter kunnen plaatsen en
doorgronden.
Inzicht hebben in de belastingheffing en de gevolgen ervan.
Inzicht hebben in het budgettair beleid, de schuldproblematiek en de problemen in
verband met de sociale zekerheid.

(Goedgekeurd)

1

5 Weten wat een begroting beoogt en hoe deze op verschillende overheidsniveaus
1 werkt.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege
Zelfstandig werk: samenvatting van een aantal wetenschappelijke artikels m.b.t.
openbare financiën.

Leermateriaal
F. Naert, K. Algoed, J. Crombez, W. Marneffe & L. Vereeck, Handboek openbare
financiën, 6e herwerkte editie, Intersentia, 2015.

Referenties
•
•
•
•

H. Matthijs, Overheidsbegrotingen, Die Keure, 2005
Rosen, H.S. Public Finance, McGraw-Hill, 7th ed. 2005.
Moesen, W, T. Van Puyenbroeck en V. Van Rompuy. Handboek Openbare
Financiën, Acco, 2006

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Studenten mogen steeds vragen stellen na de les en krijgen voor het examen de kans
om vragen over de leerstof door te mailen.
Deze worden dan tijdens de laatste les behandeld.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen waarbij gepeild wordt naar het inzicht van de student in de
bestudeerde theorieën, naar de vaardigheid om de samenhang te zien tussen de
verschillende delen van de cursus, naar de kennis van de actualiteit.

Eindscoreberekening
periodegebonden evaluatie (100 %)
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