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Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
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Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Smolders, Carine
Goeminne, Stijn

begeleide zelfstudie 1.25 u
hoorcollege
28.75 u
EB10
EB10

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Science in de bestuurskunde en het publiek
management
Bachelor of Science in de handelswetenschappen
Schakelprogramma tot Master of Science in de bestuurskunde en
het publiek management

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
3

aanbodsessie
A

3
3

A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
fiscaliteit, begroting, overheidsuitgaven, overheidsschuld, fiscal federalism

Situering
In een opleiding waar de centrale focus ligt op besturen en op beleid mag een
opleidingsonderdeel dat de financiering van dergelijke systemen en maatregelen
toelicht niet ontbreken. In dit vak bestuderen we de ontvangsten, uitgaven, tekorten en
schulden van de overheid vanuit een economisch analysekader. Als dusdanig wordt
voortgebouwd op de inzichten verworven in Inleiding economie (Ba2) waar marktfalen
en het bestaan van publieke goederen en externaliteiten als verantwoording voor het
bestaan van een overheidssector worden geïntroduceerd. Additionele inzichten kunnen
reeds verworven zijn in het keuzevak Micro-economische analyse van
beleidsvraagstukken. Gezien de aandacht die in de Seminaries Bestuurskunde uitgaat
naar het lokale bestuur enerzijds en de centrale besturen anderzijds, zullen we ons in
dit opleidingsonderdeel ook specifiek op de fiscale structuur van deze besturen
concentreren.

Inhoud
De cursus gaat van start met een inleidende module waar een aantal bouwstenen
aangereikt worden. De resterende cursus is opgebouwd rond clusters waaraan telkens
een concreet vraagstuk gekoppeld wordt:
1. inleidende module: public finance, welvaart en welvaartsverdeling en -herverdeling
2. fiscal federalism & de ontvangsten van de federale, Vlaamse en lokale overheden
3. optimale belastingsystemen & recente hervormingen van de Vlaamse fiscaliteit
4. overheidstekorten, begrotingsnormen & de evolutie van de Vlaamse en Federale
begroting
5. het optimale schuldpeil, de last van de overheidsschuld en de ingrepen in de schuld
(EMU & Stabiliteitspact) met aandacht voor de effecten van de vergrijzing.

Begincompetenties
Kennis van:
- nutsmaximaliserend gedrag van de economische agenten
- de macro-economische samenhang tussen het fiscaal beleid, de schuldpositie, de
rentevoeten en de economische groei
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- de staatsstructuur

Eindcompetenties
1
1
2
1
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waarom een bepaald overheidsniveau het meest aangewezen is om een bepaalde
belasting op te leggen beargumenteren
aan de hand van de criteria die gehanteerd worden in de theorie van de optimale
belastingsystemen belastinghervormingen evalueren
de voornaamste inzichten rond de schuldopbouwtheorie, de tekortfinanciering en de
vergrijzing benoemen
stellingen m.b.t. de financiering van de overheden in België verdedigen of verwerpen
en deze keuze beargumenteren.
fiscaal federale systemen vergelijken
herverdelingsmaatstaven van belastingen interpreteren
wetenschappelijke artikels zelfstandig analyseren met het oog op de toepassing van
de leerstof in een concrete casus
het kritisch onderscheidingsvermogen bezitten om stellingen te kunnen verdedigen
of verwerpen en deze keuze te beargumenteren

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges aangevuld met begeleide zelfstudie: de studenten moeten 2 teksten
zelfstandig verwerken en worden in dit proces ondersteund d.m.v. vragenlijsten die ter
beschikking gesteld worden.
Aanvullend moeten ze zelfstandig nadenken over de wenselijkheid van een
belastinghervorming die hen wordt voorgelegd. De resultaten van deze reflectie worden
in de plenaire hoorcolleges besproken.

Leermateriaal
Combinatie van cursus, reader met artikels en geannoteerde powerpoints, beschikbaar
in modules op Minerva
geraamde prijs=20 euro

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Studiebegeleiding is mogelijk op afspraak; vragen kunnen ook via de electronische
leeromgeving gesteld worden; de antwoorden zullen via het forum ter beschikking
gesteld worden van alle studenten. Voorbeeldexamens zijn eveneens te vinden via de
electronische leeromgeving.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De evaluatie is gebaseerd op een schriftelijk examen. Voor het schriftelijk examen
wordt gewerkt met meerkeuzevragen, met stellingen die moeten beoordeeld en
beargumenteerd worden. Het derde luik bevat het kunnen toepassen van de inzichten
op een concrete case.

Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie (100%)
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