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Overzicht
❖ In dit verslag treft u een overzicht aan
van de activiteiten van het Centrum voor
Religie en Recht op het gebied van
onderzoek, onderwijs en organisatie.

Missie
❖ het doen van onderzoek op het snijvlak van
religie, recht en samenleving;
❖ de verzorging van wetenschappelijk
onderwijs (op bachelor en masterniveau, in
het honours programme en door middel van
post academisch onderwijs);
❖ het adviseren van geloofsgemeenschappen,
overheden, maatschappelijke organisaties
en andere opdrachtgevers.

Onderzoek

Selectie van lezingen | 2018

-

Met ziel en zakelijkheid, Dr. C.
van den Broeke, Nijkerk, 13
April 2018.

-

Scheiding van Kerk en Staat,
Mr. dr. T. van Kooten, Putten,
9 November 2018.

-

Fear or Force: Reformed
Deputies between Ideal and
Practice, The International
Synod of Dordrecht (16181619), Dr. C. van den Broeke,
Dordrecht, 14-16 November
2018.

Lezingen
Public Lecture: Re/presenting Islam on Campus| 05 februari 2018
Op 21 februari organiseert het Centrum voor Religie en recht, in samenwerking van het Center for
Islamic Theology’ een lezing over ‘Re/presenting Islam on Campus’. De lezing werd gehouden door
professor Alison Scott-Baumann, verbonden aan de SOAS-university in Londen. Zij leidt een Brits
onderzoeksproject naar de positionering van de Islam op de campus van universiteiten. In de
laatste jaren is er steeds meer discussie ontstaan over de plaats die de Islam in het leven aan de
universiteit en op de campus. Door het project wil zij een open gesprek faciliteren over dit
onderwerp. Met deze lezing is verkend of dit project ook meerwaarde kan hebben in de
Nederlandse context. Namens het centrum was dr. C. van den Broeke referent voor deze lezing.

Conferenties /1
Netwerksessie Religie, Recht en Overheid | 16 maart 2018
De culturele en religieuze diversiteit in de Nederlandse samenleving is de afgelopen jaren
toegenomen. Een aantal processen lijkt een belangrijke rol te spelen, zoals secularisatie, het
verdwijnen van sterke verbanden en migratie. Religie speelt steeds weer een belangrijke rol in het
politieke debat.
Zo bepaalde het Europees Hof van Justitie in het voorjaar van 2017 dat werkgevers hun
personeel mogen opdragen om neutrale kleding, dus geen een hoofddoek of een ander religieus
symbool, te dragen. Op 10 oktober 2017 presenteerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een
regeerakkoord onder de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’. Een unieke samenwerking van
partijen, die op bepaalde thema’s lijnrecht tegenover elkaar staan. Volgens deze partijen is
tolerantie naar andersdenkenden de norm en zijn kerk en staat gescheiden. Het staat eenieder
vrij om zijn of haar geloof te belijden of om juist niet te geloven. Hoe werkt deze tolerantie in de
praktijk? Welke grenzen gelden er in de praktijk aan de vrijheden van gelovigen en nietgelovigen? Juist vanwege deze vragen organiseerde het Centrum voor Religie en Recht op 16
maart 2018 een netwerksessie over de verhouding tussen religie en overheid. De Invalshoek voor
deze netwerksessie was een aantal casussen uit de praktijk. Het Centrum voor Religie en Recht wil
graag op deze manier de verbinding leggen tussen academische kennis en de bestuurlijke
praktijk.

Conferenties /2
Expertmeeting: Principles of Christian Law | 26 september 2018
Op 26 september 2018 organiseerde het Centrum voor Religie en Recht een expertmeeting over
het concept ‘Principles of Christian Law’. Dit concept is ontwikkeld door een Europese Panel of
Experts on Juridical Ecumenism. Leon van den Broeke en Leo J. Koffeman maken vanuit Nederland
deel uit van deze Panel of Experts. In de periode 2013-2018 werkte dit Panel aan het opstellen van
dit concept in Rome, Genève en Oxford. en werden getest in Engeland, Zweden en Nederland. Het
Centrum voor Religie en Recht nam hierin het voortouw. Henk Bakker, hoogleraar ‘Geschiedenis,
Identiteit en Theologie van het Baptisme’ aan de VU, gaf zijn visie vanuit Baptistisch perspectief.
Yaser Ellethy, Professor voor ‘Centre for Islamic Theology Studies’, gaf inzicht in het perspectief
vanuit de Islam (fiqh).

Conferenties /3
The Relevance of the Freedom of Thought, Conscience and Religion Seventy Years
after the Proclamation of the Universal Declaration of Human Rights | 10 december
2018
Het Centrum voor Religie en Recht organiseerde op maandag 10 december een conferentie
vanwege het 70 jarig bestaan van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. De
voorzitter van het centrum, dr. C. van den Broeke, opende het congres. Als bijzondere gast was mr.
dr. F.B.J. Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid, aanwezig. Hij hield een lezing over het
belang van de vrijheid van denken, geweten en religie. Andere sprekers waren: prof. mr. J.W. Sap,
professor European Law Open Universiteit and associate professor European Law Vrije Universiteit,
prof. mr. T. Zwart, director of the Cross-cultural Human Rights Centre Office at the Vrije
Universiteit and professor of Cross-cultural law Universiteit Utrecht, dr. L.J. Minnema, associate
professor Faculty of Religion and Theology Vrije Universiteit, ing. R. Quadir, docent Faculty of
Religion and Thought Vrije Universiteit, mr. J.P. Loof, College voor de Rechten van de Mens.
De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met de Cross-cultural Law Research Group,
de Universiteit van Utrecht, de Theologische Universiteit Kampen en de Open Universiteit. De
conferentie wordt ondersteund door NOSTER.

Bijdragen
"Het merendeel van de moskeeën houdt
zich niet aan de anbi-regels" | Trouw, 1
juni 2018

‘De kerk is geen vrijplaats en moet juist
opkomen voor de meest kwetsbaren’ |
Trouw, 8 december 2018

Mr. dr. T. van Kooten leverde een bijdrage aan
een artikel over de anbi-status en
bijbehorende verplichtingen voor
geloofsgemeenschappen.

Naar aanleiding van een inval van justitie bij de
Jehova Getuigen, gaf dr. C. van den Broeke een
interview in de Trouw over de organisatievrijheid
van geloofsgemeenschappen.

Onderwijs & Organisatie

Onderwijs
Collegeserie Geloofsgemeenschappen & Recht
Vanaf 9 januari 2018 verzorgde het Centrum voor Religie en Recht weer de jaarlijkse mastercolleges
'geloofsgemeenschappen en recht', een unieke samenwerking tussen de theologische en juridische
faculteit. Voor de eerste keer was dit jaar het vak opgedeeld in twee, op elkaar aansluitende
modules, te weten geloofsgemeenschappen en recht I en II.
Dr. C. van den Broeke was coördinator van de eerste module. Verschillende gastdocenten hebben
zich hiervoor ingezet: dr. M. Klaver, rabbijn S. Katzman, prof. mr. F. van der Velden, mr. dr. T. van
Kooten, mr. dr. A.P.H. Meijers en prof. dr. A. van der Braak.
Mr. dr. T. van Kooten coördineerde de tweede module, eveneens in samenwerking met
verschillende gastdocenten.

NTKR
Nederlands Tijdschrift voor Religie en Recht
NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie, is een initiatief van juristen en theologen, verbonden aan
Nederlandse universiteiten en werkzaam/actief op het snijvlak van religie en recht. Het NTKR is een
wetenschappelijk tijdschrift. De artikelen zijn peer reviewed. Het tijdschrift voldoet daarmee aan de
gevraagde academisch standaard.
Het NTKR richt zich met name op het recht van de kerkgenootschappen in Nederland en daarmee
samenhangend op het raakvlak van kerkrecht en burgerlijk privaat- en publiekrecht. In meer
bredere zin richt het NTKR zich op het religieus recht mede in relatie tot het burgerlijk recht. Het
NTKR voorziet daarmee in een eigen forum op deze rechtsgebieden. Op deze wijze levert het NTKR
een bijdrage aan de reflectie en het gesprek aangaande de positie van de kerkgenootschappen en
religieuze gemeenschappen binnen de Nederlandse samenleving.
Het NTKR wordt met ingang van 2016 uitgegeven door Uitgeverij Paris, waardoor zowel digitaal als
print beschikbaar zijn geworden. In 2018 zijn er in de twee verschenen edities 10 artikelen
gepubliceerd.

NTKR
Inhoud 2018/1
'Het verbroken achten van de gemeenschap met gemeente en
kerk’ - Dr. mr. K.W. de Jong, mr. G. van den Brink
‘Wat God verbonden heeft… Het spanningsveld van de roomskatholieke echtscheiding in de Nederlandse samenleving anno
2018’ – Mr. drs. M.L. Molenaar
‘Overheidsfinanciering voor geloofsgemeenschappen in de
Straatsburgse jurisprudentie’ – A.J. Overbeeke, G. van der Schyff

NTKR
Inhoud 2018/2
‘De classispredikant als protestantse
bisschop’ – Mr. drs. J.W. Verwijs
‘Een eigen accent op de individuele
rechtsbescherming’ – Dr. mr. K.W. De Jong
‘Hun eigen statuut’: kerkelijk primaat of
statelijk privaat?’ – Mr. dr. P.T. Pel
‘Gelijke behandeling en personeelsbeleid
binnen kerkelijk organisaties: is artikel 3
Awgb over zijn juridische
houdbaarheidsdatum?’ – Mr. dr. T. van
Kooten

‘Godsdienstvrijheid en meervoudige religieuze
betrokkenheid: naar een intercultureel
perspectief’ – Prof. dr. A. Van der Braak
‘Een licht voor de naties. Vrijheid van
godsdienst voor de vreemdeling, de afvallige
en als fundament voor staatsinrichting’ –
Rabbijn S. Katzman, Drs. R.P. Baruch

Betrokkenheid studenten
Student-Assistentschap
Tot en met 1 juli 2018 was H.C. Baars studentassistent voor het centrum. Vanuit de Faculteit
Religie en Theologie is daarna P.D. Dekker als
student-assistent aangesteld ten behoeve van de
praktische en inhoudelijke ondersteuning van de
werkzaamheden van de verscheidene centra,
waaronder ook het Centrum voor Religie en Recht.

Huisstijl
Logo en banner
In 2018 is er gewerkt aan een nieuwe huisstijl
voor het Centrum, die fris en herkenbaar oogt.
Deze stijl is terug te zien in het nieuw logo,
maar ook in de banners die gebruikt worden
tijdens evenementen.

Bestuurszaken

Interfacultaire samenwerking
Faculteiten
Het Centrum voor Religie en Recht, verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, is een
samenwerkingsverband van de faculteit Religie en Theologie en de faculteit der Rechtsgeleerdheid .
Het CRR bestaat sinds 2001. De samenwerking tussen beide faculteiten wordt geborgd door de
zitting van de portefeuillehouders onderzoek in de Raad van Toezicht, alsmede van elke faculteit een
hoogleraar.

Ontwikkelingen
Het bestuur van het Centrum voor Religie en Recht volgt de bestuurlijke ontwikkelingen van beide
faculteiten op de voet. Een van de ontwikkelingen is dr. C. van den Broeke gevraagd is door Faculteit
Religie en Theologie om input te leveren vanuit het centrum voor het bezinningstraject van de
faculteit.

Relaties
SBWOORR
Het werk van het Centrum voor Religie en Recht wordt financieel ondersteund door de Stichting ter
Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek op het terrein van Religie en Recht,
afgekort: SBWOORR. De stichting financiert onder meer onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op het
vlak van religie en recht. Het gaat daarbij concreet om bijdragen van de stichting aan symposia,
lezingen en onderwijs. Daarnaast maakt de stichting de uitgave van het wetenschappelijk periodiek
‘Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, Tijdschrift voor Recht en Religie’ financieel mede mogelijk.

Samenwerking
Het Centrum voor Religie en Recht onderhoudt goede banden met een aantal organisaties, die tot
uitdrukking komen in samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. Het Historisch
Documentatie Centrum, de Christen Juristen Vereniging, ForumC en het Deddens kerkrecht Centrum
zijn voorbeelden van deze organisaties.

Onderzoekersnetwerk
Het Onderzoeksnetwerk Religie en Recht is opgericht vanwege de steeds groter wordende onkunde in
de maatschappij (en de overheid) over kerk, kerkorganisatie, religie en recht. De penvoerder hiervan is
het Centrum voor Religie en Recht.

‘Investeren in besturen’
Bestuursvergaderingen
In de onderzoeksagenda is een belangrijke doelstelling opgenomen: het bundelen van kennis van de
onderzoekers en het scheppen van een optimale omgeving voor de combinatie van theologisch,
religiewetenschappelijk en juridisch onderzoek. Het bestuur onderstreept hiermee het belang van
kennisuitwisseling tussen de diverse disciplines en de binding met maatschappelijke
organisaties/overheid. Het bestuur wil in het academisch jaar 2017-2018 in haar vergaderingen meer tijd
inruimen voor een inhoudelijk gesprek over het onderzoek wat in eigen huis plaatsvindt.

Samenstelling Raad van Toezicht
In de Raad van Toezicht hebben zitting: prof. dr. L.J. Lietaert Peerbolte, prof. mr. J.J. Hallebeek, prof. dr. E.R.
Kleemans, prof. dr. A.A. den Hollander en drs. G. van der Velde.

Bestuursleden
dr. C. van den Broeke – voorzitter
drs. P.D. van den Boogaard - secretaris
mr. dr. T. van Kooten - penningmeester
prof. dr. E.A.J.G. van der Borght
prof. dr. J.W. Sap
dr. Y. Ellethy
mr. drs. J.W. Verwijs

Colofon

Student-Assistent
P.D. Dekker
De Boelelaan 1105, 2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
Email: info@religie-recht.nl
Datum
Augustus 2019

Foto’s
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