
Juryrapport Piet Gilhuis-scriptieprijs 2010 
 
De tweejaarlijkse VMR-milieu(recht)scriptieprijs van de Vereniging voor Milieurecht wordt dit jaar 
voor de vijfde keer uitgereikt. Dit jaar hebben er slechts zeven scripties meegedongen naar de 
milieu(recht)scriptieprijs van de VMR. Niet duidelijk is waarom de belangstelling om aan deze 
wedstrijd mee te doen dit jaar kleiner is dan eerder. Wel kan worden opgemerkt dat de kwaliteit 
van de ingezonden scripties hoog is. De VMR dankt alle inzenders zeer hartelijk voor hun 
deelname. De jury heeft de verschillende scripties met veel interesse gelezen. 
 
WINNAAR: 
 
De jury heeft de scriptie van mevrouw mr. R. Cook, een masterscriptie geschreven aan de 
Universiteit van Utrecht, als beste beoordeeld. De titel van haar scriptie luidt: ‘Legal 
responses for Adaptation to Climate Change. The role of the principle of Equity and 
Common but differentiated Responsibility ’. Zij wint hiermee een bedrag van € 500,-. 
 
De scriptie is geschreven aan de Universiteit van Utrecht, als afsluiting van de Master 
Sustainable Development. Begeleiders: prof. mr. M. van Rijswick en dr. H. Dotinga. 
 
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een ledenvergadering van de VMR op woensdag 3 
november 2010 in Utrecht door mw. prof. mr. R. Uylenburg, voorzitter van de Vereniging voor 
Milieurecht. 
 
Juryrapport: 
 
Beschrijving van het thema van de scriptie: 
Achtergrond van de scriptie is het probleem van klimaatverandering. De auteur concludeert dat 
de ethische kant van (adaptatie aan) klimaatverandering in verhouding minder aandacht heeft 
gekregen. Nu de gevolgen van klimaatverandering zich in belangrijke mate voordoen in 
ontwikkelingslanden, concludeert zij dat klimaatverandering niet alleen een ecologisch probleem 
is, maar ook een sociaal vraagstuk van verdeling en billijkheid. In het internationaal recht zijn 
hiertoe de beginselen voor billijkheid en het beginsel van ‘common but differentiated 
responsibility’ ontwikkeld. Deze scriptie behandelt de juridische betekenis van deze beginselen 
van internationaal recht rond dit vraagstuk en de doorwerking van deze beginselen in Europese 
regelingen voor de aanpak van klimaatverandering.  
 
De jury heeft grote bewondering voor de wijze waarop de auteur dit moeilijke thema op een 
heldere en systematische wijze bespreekt. Zij heeft op een diepgaande wetenschappelijke wijze 
de (internationale en buitenlandse) literatuur geanalyseerd. Daarnaast laat de auteur ook zien de 
discussie met ter zake deskundigen (onder meer bij de Europese Commissie) niet te hebben 
geschuwd, wat de beschrijving voor de lezer een extra dimensie geeft. 
 
De auteur maakt inzichtelijk hoe moeilijk het is om de problematiek van de klimaatverandering te 
vatten in internationale rechtsregels. Zij geeft helder inzicht in de ontwikkeling van de juridische 
beginselen om rekening te kunnen houden met ontwikkelingslanden waar de effecten van de 
klimaatverandering het sterkst tot uitdrukking komen. 
 
Het onderzoek is met name ook zo interessant omdat de auteur het niet laat bij deze uitgebreide 
beschrijving van het internationale klimaatrecht, maar een stap verder gaat door te onderzoeken 
hoe deze rechtsregels geïmplementeerd zijn in de Europese regelgeving met betrekking tot 
klimaatverandering. Dit gedeelte van het onderzoek is als het ware een case study naar de 
doorwerking van het internationale klimaatrecht. Dit biedt naar ons idee veel aanknopingspunten  
tot vervolgstudie naar de effectiviteit van het internationale en Europese klimaatrecht.  
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The jury admires the clear and systematic manner in which the author discusses this difficult 
theme. She has analyzed the international literature in a thorough scientific way. Further more, 
the author shows not to have refrained from discussing the theme with experts of the EC, which 
results in an extra dimension for the reader. 
 
The author provides insight in to the difficulty capturing international legislation on climate change 
issues. She also clearly presents the developments in legal principles that respect the situation in 
developing countries where the effects of climate change are most manifested. 
 
The research is also interesting because the author goes beyond this extensive description of the 
international legislation on climate (change) in to research on how this legislation has been 
implemented in the European legal framework on climate change. This part of the research is in 
fact a case study of the consequence of the implementation of the international legislation on 
climate change, which to our opinion in turn offers plenty of relevant opportunities for successive 
studies on the effectiveness of both the international and European legislation on climate change. 
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