Studiefiche
Academiejaar 2018-2019

De Europese en Belgische gezagsorganisatie (F710351)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 7.0
Studietijd 210 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (semester 1)

Engels, Nederlands

hoorcollege
hoorcollege: plenaire
oefeningen

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Dupont, Claire
Dehullu, Catharina

EB25
EB25

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Bachelor of Science in de bestuurskunde en het publiek
management

30.0 u
30.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
7

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands, Engels
Trefwoorden
Verdragen, Europese Unie, Lissabon, Europese Raad, Commissie, Europees
Parlement, Raad van de Europese Unie, gewone wetgevingsprocedure, richtlijnen,
verordeningen, Hof van Justitie, Directe werking, suprematie. Parlementair en
Presidentieel systeem, Rechtstaat, Normenhiërarchie, Grondwet, bijzondere
meerderheidswet, Wet, Decreet, KB, Parlement, Regering, staatshervorming,
Gemeenschappen, Gewesten, belangenconflicten, bevoegdheidsconflicten, Raad van
State, Grondwettelijk Hof, Grondrechten, Gelijkheidsbeginsel, enz.

Situering
Als inwoner van België zijn we niet alleen onderworpen aan Belgische wetgeving, maar
ook aan decreten en uitvoeringsbesluiten van de Gemeenschappen en Gewesten en
bovendien in toenemende mate ook aan richtlijnen en verordeningen van de Europese
Unie. De bedoeling van dit opleidingsonderdeel, is het verschaffen van inzicht in het vrij
complexe, gelaagde gezagsysteem waarin we leven. Welke zijn en hoe functioneren de
Europese Instellingen? Hoe heeft het unitaire België zich omgevormd tot een federale
staat? Hoe zijn de bevoegdheden verdeeld tussen de Europese Unie, het federale
België en de deelstaten (Gemeenschappen en Gewesten)? Hoe verhoudt het
Europees recht zich tot het nationaal recht?

Inhoud
- Het proces van Europese integratie
- Doelstellingen en beleidsdomeinen van de EU
- De politieke instellingen van de Europese Unie en hun bevoegdheden.
- De besluitvorming en de Bronnen van Europees recht
- De bevoegdheden van het Hof van Justitie
- De relatie tussen het Europees recht en het nationaal recht
- De financiering van de Europese Unie
- De normenhiërarchie
- De federale wetgevende en uitvoerende instellingen en hun bevoegdheden
- Het proces van federalisering
- De instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten en hun bevoegdheden
- Rechtsbescherming van de burgers ten aanzien van de overheid: het Grondwettelijk
Hof en de Raad van State
- De fundamentele rechten en vrijheden

Begincompetenties

(Goedgekeurd)

1

Een algemene kennis van de Europese Unie en het Belgische federale systeem.

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
4
1
1
5
6
1

Inzicht in de werking van de institutionele structuur op de drie niveau's en de relatie
daartussen.
Inzicht in de verhoudingen en de wisselwerking tussen het Europese niveau, het
federale niveau en dat van de deelstaten.
Het kritisch evalueren van lopende Europese beleidsprocessen.
De verworven kennis kunnen toepassen in functie van de actualiteit en de media;
kennis toepassen om veranderingen in Europese en multilevel governance te
beoordelen.
Inzicht in de betekenis en functie van de grondrechten.
Kunnen omgaan met juridische teksten (Verdragen, Grondwet, wetten, arresten
enz).

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, hoorcollege: plenaire oefeningen
Leermateriaal
Belgische gezagsorganisatie
1) Een cursus, samengesteld door de docent
2) Codex
Europese gezagsorganisatie
1) Teksten en materiaal online beschikbaar

Referenties
Helen Wallace, Mark A. Pollack and Alasdair Young (eds.) Policymaking in the
European Union, Oxford University Press, 2015.
Johan Vande lanotte, Belgisch Publiekrecht, Deel II, Die Keure, 2014
Koen Lenaerts en P. Van Nuffel, Europees recht, Kluwer, 2011.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Tijdens de lessen krijgen de studenten de mogelijkheid om vragen te stellen en worden
daartoe ook actief aangespoord. Individueel monitoraat op vraag van de student.
De lesgever kan ook per e-mail worden gecontacteerd.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, werkstuk
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
Eindscoreberekening
Werkstuk:
- Europese beleidsprocessen: 15%
Schrijftelijk examen:
- Europese gezagsorganisatie: 35%;
- Belgische gezagsorganisatie: 50%
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