Symposium Godsdienstvrijheid: een
geprivilegieerde positie?
20 mei 2022 | Utrecht | 10.00u – 16.30u
Op 20 mei 2022 organiseren de Vrije Universiteit, de Radboud Universiteit en LUCE FKT Tilburg
University een symposium over de godsdienstvrijheid. Centraal staat de vraag of deze vrijheid een
geprivilegieerde positie schept voor gelovigen en religieuze gemeenschappen. Deze vraag was tijdens
de coronapandemie actueel (waarom zijn theaters gesloten, maar kerken niet?), maar is aanzienlijk
breder. Zij betreft onder meer de belastingvrijstelling, het religieuze huwelijk en religiositeit in de
openbare ruimte.
Sprekers zijn:
prof.mr. Ben Vermeulen (RvS, RU), dr. Marietta van der Tol (Oxford), dr. Ton Meijers (TiU), prof. dr.
Sophie van Bijsterveld (RU), mr. dr. Teunis van Kooten (VU, VKA), mr. Harm van den Broek (RU),
prof.dr. Paul van Sasse van Ysselt (BZK, RuG), ing. Razi Quadir MA (VU) en mr. Jos Vleugel (UU),
prof.mr. Jacobine van den Brink (UvA) en mr. Gerrit van den Brink (VKA).
Dagvoorzitter is prof.mr. Hansko Broeksteeg (RU).
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Ontvangst
Opening dagvoorzitter
Ton Meijers: De R.K. Kerk: godsdienstvrijheid van antagonist tot protagonist
Ben Vermeulen: een geprivilegieerde positie voor religieuze gemeenschappen?
Koffie
Marietta van der Tol: of toch maar niet?
Plenum
Lunch
Workshops ronde 1
Workshops ronde 2
Afsluiting
Borrel

Workshops ronde 1
▪
▪
▪
▪

Workshopleider

Onderwerp

Sophie van Bijsterveld
Harm van den Broek
Teunis van Kooten
Paul van Sasse van Ysselt

Religiositeit in de openbare ruimte
ANBI en religieuze gemeenschappen
Kerkelijke organisatievrijheid
Religie en de rol van de overheid

Workshops ronde 2
▪
▪
▪
▪

Workshopleider

Onderwerp

Jacobine van den Brink
Razi Quadir
Jos Vleugel
Gerrit van den Brink

Subsidiëring van religieuze organisaties
Het religieuze huwelijk
Religieuze gemeenschappen tijdens de coronapandemie
Religieus geïnspireerde uitingsdelicten
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Locatie
Auditorium gebouw Rudolf Magnus,
Vondellaan 94 ,
3521 GH Utrecht.
Bereikbaarheid: Rudolf Magnus is goed bereikbaar met het OV en ligt schuin tegenover NS-station UtrechtVaartsche Rijn. Gratis parkeren is beperkt mogelijk: vooraf reserveren is verplicht. Betaald parkeren is mogelijk in
de parkeergarage onder het station en in de omgeving. Zie ook www.rudolfmagnus.com.

Aanmelden
U kunt zich voor 13 mei opgeven bij Teunis van Kooten
E-mail:
t.van.kooten@vu.nl
Telefoon:
030-2877000
Vermeld bij uw opgave uw naam, telefoonnummer en welke workshops (in ronde 1 en 2) uw
voorkeur hebben.

Kosten
Het symposium is kostenloos toegankelijk.

Verklaring permanente educatie
Advocaten, notarissen en anderen die hieraan – bijvoorbeeld in het kader van een (permanente)
opleidingsverplichting – behoefte hebben, kunnen, mits zij het hele symposium bijwonen,
desgewenst een verklaring krijgen dat zij 4 uren inhoudelijk juridisch onderwijs hebben gevolgd
exclusief pauzes. De kosten van een dergelijke verklaring zijn € 150. Dit bedrag kan worden
overgemaakt naar bankrekening NL35 INGB 0009592981 t.n.v. Stg. Ter Bev. V. Wetensch. Onderw.
Rel. en Recht te Montfoort o.v.v. ‘PO 20 mei’ en naam.
N.B. Wij garanderen níet dat deze verklaring daadwerkelijk recht geeft op opleidingspunten.
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