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Milieu-economie, milieubeleid, economische instrumenten

Situering
De cursus presenteert een economische analyse van actuele milieuvraagstukken.
Centraal staan de economische analyse van het onderaanbod van publieke goederen,
de theorie van externe effecten en diverse vormen van markt- en overheidsfalen.
Inzake beleidsanalyse ligt de nadruk op het gebruik van economische en regulerende
instrumenten in het milieubeleid (standaarden, heffingen, systemen van verhandelbare
emissierechten en vrijwillige akkoorden).
Na de bondige theoretische syllabus worden actuele onderwerpen besproken op basis
van recente boeken en publicaties.

Inhoud
1
2
3
4

Wat is milieu-economie; concepten
Waardering van milieu: methodes, analytische instrumenten
Instrumenten in het milieubeleid
Actuele toepassingen en vraagstukken

Begincompetenties
Sluiten aan bij de eindtermen van de opleidingsonderdelen Economie en Microeconomie.

Eindcompetenties
1 Kunnen toepassen van economische analyse op diverse milieuproblemen.
1
2 Kunnen doorgronden van marktfalen in de milieucontext.
3 Kunnen vergelijken van verschillende milieubeleidsinstrumenten

Creditcontractvoorwaarde

(Goedgekeurd)
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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
Ex cathedra onderwijs met mogelijkheid tot discussie.

Leermateriaal
Eigen syllabus (beschikbaar op Minerva), aangevuld met recente boeken of artikels.

Referenties
•
•
•
•
•

Philip E.Graves (2014). 'Environmental Economics, An Integrated Approach', CRC
Press, Taylor & Francis
'Environmental Economics’, C.D.Kolstad (Oxford University Press, 2000)
'Environmental and Resources Economics, An Introduction', M.Common, (Longman,
1996)

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Zowel de lesgever als een assistent zijn beschikbaar voor additionele toelichtingen
tijdens het academiejaar.
Hand-outs van de lessen zijn beschikbaar via minerva. Daar kunnen de studenten ook
achtergrondinformatie raadplegen.

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 zelfstandig kunnen presenteren van
een economische analyse.
De vraagstelling verplicht de student tot het degelijk argumenteren van zijn
economische keuze(s) en tot het grondig afwegen van verschillen
standpunten/oplossingen.

Eindscoreberekening
Schriftelijk examen; 100% eindscore
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