
Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht 
 

Wintervergadering 2022 

Oproep voor presentaties van promovendi  
 
De Wintervergadering van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht (VWR) vindt 
plaats op donderdag 27 januari 2022. We zijn dan te gast bij de Universiteit Maastricht, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Departement Grondslagen en Methoden van het Recht. 
 
Zoals elke Wintervergadering van de VWR, nodigen wij ook dit keer promovendi uit om 
een presentatie te geven over hun onderzoek. Elke presentatie wordt gevolgd door een 
referaat ten einde discussie en debat op gang te brengen.  
 
Promovendi die onderzoek doen op het gebied van de rechtsfilosofie en/of rechtstheorie 
kunnen een abstract (max. 300 woorden) indienen en suggesties voor mogelijke 
referenten doen door uiterlijk 8 december te mailen naar Antonia Waltermann (antonia.
waltermann@maastrichtuniversity.nl) EN Luigi Corrias (l.d.a.corrias@vu.nl). Plekken zijn 
beperkt en indien nodig zal er een selectie worden gemaakt uit de ingediende abstracts.  
 
http://www.verenigingrechtsfilosofie.nl/  
 
The Netherlands Association for the Philosophy of Law  
 

Winter meeting 2022  

Call for PhD presentations  
 
The Winter meeting of The Netherlands Association for the Philosophy of Law will take 
place on Thursday, 27 January 2022 and will be hosted by Maastricht University, Faculty 
of Law, Department of Foundations and Methods of Law.  
 
As we do for each Winter meeting of the The Netherlands Association for the Philosophy 
of Law, we invite PhD candidates to present their current research. After each presen-
tation, a discussant will comment on the research and stimulate debate and discussion.  
 
PhD candidates who are doing research in the field of legal philosophy (in the broadest 
sense) are invited to submit an abstract (max. 300 words) as well as to do suggestions for 
possible discussants by sending an e-mail no later than 8 December to Antonia 
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Waltermann (antonia.waltermann@maastrichtuniversity.nl) AND Luigi Corrias 
(l.d.a.corrias@vu.nl). Since there is only a limited amount of spaces, we may have to make 
a selection of the abstracts. 
 
http://www.verenigingrechtsfilosofie.nl/?lang=en  
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