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09u00 — Openingstoespraak  
09u15 — Inleiding en voorstelling

   Louis-Léon Christians, Diane Déom

Sessie 1 - Regulering, context en brede 
problematiek van een  juridische hervorming 
van de erediensten te Brussel

09u30 De specifieke kenmerken van het 
Brussels Gewest  
o De specifieke sociaaleconomische, 

stedelijke en gewestelijke kenmerken van 
Brussel  - Pr. Andrea Réa (ULB) 

o De specifieke religieuze kenmerken van 
Brussel   - Pr. Olivier Servais (UCL)

10u15 - De problematiek inzake democratie 
en sociale samenhang van een juridische 
hervorming van de erediensten  

o Macrobenadering: symbolische grenzen en 

erediensten, 
Pr. Natalie Luca (EHESS, Paris)

o Microbenadering: sociaal-politieke 
benadering van de erediensten te Brussel ,  
Dr Corinne Torrekens (ULB)

11u00 — Debat met de panelleden
11u15 — Pauze

11u30 - De economische problematiek van 
een juridische hervorming van de erediensten

o Beschermde of niet beschermde gebouwen 
voor de eredienst: de gevolgen van de 
erfgoedwording
Pr. Thomas Coomans (VUB en KCML) 

o De financiële en budgettaire problematiek , 
M. Jean-François Husson (Cifop)

12u15 — Debat met de panelleden
12u45 — Lunchbuffet

Sessie 2
Juridische kader en problematiek

14u00 - Gewestelijke hervormingen van de 
eredienstenregeling: ervaringen    

o Nieuwe Belgische ervaringen , 
Pr. Patrick De Pooter (IICT, UA)

o Nieuwe ervaringen met regionalisering in 
Italie 
Pr. Marco Ventura (Sienna)

o Panelleden

15u00 - Brusselse hervorming van de 
e r e d i e n s t e n r e g e l i n g : m o d e l l e n e n 
noodzakelijke vereisten

o Modellen en noodzakelijke vereisten in het 
Europees recht, 
Pr. Adriaan Overbeeke (U. Amsterdam)

o Modellen en noodzakelijke vereisten in het 
Belgisch recht  
Pr. Rik Torfs (KULeuven)

  
16u00 — Pauze
16u30 - Brusselse hervorming van de stelsels 
van de erediensten : juridische en 
sociologische scenario’s 

o Scénario’s, 
Pr. Louis-Léon Christians et 
Pr Diane Déom (UCL)

o Interuniversitair panel  (*) 

(*) Mr Frédéric Bouhon (ULg), Dr Hassan Boussetta (ULg)  ; Pr. 
Felice Dassetto (UCL), Henri de Cordes (Ciaosn), Pr. Hugues 
Dumont (FUSL),  Pr. Frank Fregosi (Strasbourg), Pr Michel Magits 
(VUB), Dr Ural Manço (FUSL), Pr  Brigitte Maréchal (Cismoc - 
UCL),  Pr. Marie-Françoise Rigaux (FUSL), Caroline Sagesser 
(ULB), Pr Jean-Philippe Schreiber (Cierl - ULB), Pr. Serge Schmitz 
(ULg) ; Pr. Ph. Van Parijs (UCL), NN. (pressentis).

Presentatie

De eredienstenregeling is in ruime mate een bevoegdheid 
van de gewesten. Zij beheersen meer bepaald het statuut 
van de instellingen belast met het beheer van de 
temporaliën van de erediensten. Zijn de huidige, op 200 
jaar oude beginselen gebaseerde regels nog geschikt voor 
de hedendaagse Brusselse samenleving?  Vooraleer over 
te gaan tot een hervorming, organiseert het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met de U.C.L. een 
wetenschappelijke bezinning om de specifieke kenmerken 
van Brussel te  bepalen en om de mogelijke wijzigingen te 
bespreken. 

Het colloquium zal de  gelegenheid bieden om op een open 
en deskundige wijze na te denken over alle problemen die 
verband kunnen houden met een hervorming van het 
juridisch stelsel van de erediensten dat specifiek is voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In aansluiting op drie 
voorbereidende sessies, zal het colloquium enerzijds 
trachten de context en de problematiek van de  organisatie 
van de erediensten te Brussel toe te lichten, en anderzijds 
de juridische aspecten van de materie te  bepalen. Het zal 
leiden tot het uitwerken van hervormingsscenario’s voor 
het stelsel van de erediensten, rekening houdende met de 
noodzakelijke juridische vereisten in federaal en 
internationaal opzicht.

Het colloquium is dus bedoeld voor vertegenwoordigers 
van de overheid, van de erediensten en van de andere 
levensbeschouwingen, voor verantwoordelijken van 
instellingen belast met het beheer van de temporaliën van 
de erediensten, voor gemeenschaps en maatschappelijke 
actoren die actief zijn op dit gebied en voor iedereen die 
belangstelling heeft voor de problematiek. De debatten 
zullen plaatsvinden in het Nederlands en in het Frans, met 
simultaanvertaling.
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