
IPCC:	  De	  beste	  manier	  om	  klimaatwetenschappen	  te	  beoordelen	  
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IPCC-‐vicevoorzitter,	  Belgische	  kandidaat	  voor	  de	  positie	  van	  IPCC-‐voorzitter	  
De	  verkiezingen	  vinden	  plaats	  tijdens	  	  de	  42ste	  plenaire	  zitting	  van	  het	  IPCC	  (Intergovernmental	  Panel	  on	  Climate	  

Change	  –	  het	  VN-‐klimaatpanel)	  in	  Dubrovnik,	  Kroatië,	  van	  5	  tot	  8	  oktober	  2015	  

Programma,	  1	  februari	  2015	  

De rol van het Intergovernmental Panel on Climate Change is: “het evalueren van wetenschappelijke, technische en 
sociaaleconomische informatie die relevant is voor het begrijpen van de wetenschappelijke basis van de risico’s voor 
antropogene klimaatverandering op een diepgaande, objectieve en transparante wijze, alsook de evaluatie van de potentiële 
impact ervan en de mogelijkheden tot aanpassing en mitigatie. IPCC-rapporten moeten beleidsneutraal zijn, maar het kan ook 
nodig zijn wetenschappelijke, technische, en sociaal-economische factoren relevant voor bepaalde beleidstoepassingen 
objectief te behandelen ” . 
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Als ik verkozen word tot voorzitter van het IPCC vanaf oktober 2015, zal ik mij voltijds inzetten om de leden van het IPCC te 
dienen op een manier die het best het IPCC-mandaat respecteert en versterkt. Na een zorgvuldige raadpleging van de 
standpunten en bezorgdheden van de leden en de genomen beslissingen tijdens de 41e plenaire vergadering van het IPCC in 
februari 2015, zou ik in het bijzonder werk maken van de volgende punten: 

- Ondersteunen en verder ontwikkelen van wat het IPCC het best doet: nauwkeurige, wetenschappelijk gerichte 
evaluaties van de huidige stand van zaken van alle dimensies van de klimaatverandering, aan de hand van een 
transparant proces met topwetenschappers van over de hele wereld en een vruchtbare dialoog met beleidsmakers. 

- Robuuste en onafhankelijke wetenschap tot de kerntaken van het IPCC-werk behouden en daarbij de hoogst 
mogelijke wetenschappelijke normen en terzelfder tijd  een draagbare werklast voor de auteurs aanhouden, en werken 
aan een samenvatting voor Beleidsmakers die het best de bevindingen van de auteurs weergeeft. 

- Een proces in de hand werken dat bijdraagt aan de capaciteitsontwikkeling van de volgende generatie IPCC-auteurs. 
- Het IPCC leiden op een dynamische manier, zodat het het beste antwoord biedt op de voortdurend evoluerende nood 

aan beleidsrelevante en tegelijkertijd beleidsneutrale informatie. 
- Een hechte samenwerking en kennisdeling stimuleren via zoveel mogelijk interacties: wetenschapsbeleid - 

regeringsvertegenwoordigers, IPCC - andere instellingen (in het bijzonder WMO, UNEP en UNFCCC), IPCC - 
stakeholders, discipline - discipline en mens - mens, zodat de synergieën, het wederzijdse begrip, het respect en de team 
spirit worden gemaximaliseerd. 

- De efficiënte voorbereiding leiden van de volgende ronde van IPCC-producten, zoals beslist door het Panel tijdens de 
41ste zitting. 

- Doorgedreven samenwerking met het Panel, het Bureau, het Secretariaat, de co-voorzitters, de TSU's (Technische 
ondersteuningseenheden van de werkgroepen en de task force) en de auteurs om te verzekeren dat de besluitvorming, 
procedures, en werkmethoden van het IPCC alomvattend, helder, efficiënt en toereikend zijn voor het mandaat.  

- Verder ontwikkelen van de bijhorende karakteristieken van het IPCC, zodat de perspectieven van alle regio’s van de 
wereld worden weerspiegeld en het gevoel van betrokkenheid bij het opstellen van IPCC-rapporten wordt verhoogd. 

- Streven naar een evaluatie van alle wetenschappelijke literatuur, inclusief niet-Engelstalige literatuur. 
- Ervoor zorgen dat alle componenten van de organisatie, in het bijzonder de TSU's, in volledige coördinatie werken met 

het IPCC-secretariaat, en een inclusieve samenstelling hebben (in termen van land van oorsprong, cultuur, geslacht, 
enz.), in lijn met de geest van de VN. 

- Een beter begrip ontwikkelen van het mandaat, de structuur, de processen en de wetenschappelijke producten van het 
IPCC, zowel bij de media als het publiek, onder meer via een grotere transparantie van het IPCC-evaluatieproces. 

- De IPCC-producten meer toegankelijk maken in (minstens) alle VN-talen. 
- Manieren in beschouwing nemen om de IPCC-financiering en de passende partnerships te ontwikkelen zodat  

1) toereikende ondersteuning en toegang tot de literatuur kunnen worden verschaft aan de auteurs die hiervan gebruik 
dienen te maken voor hun IPCC- werk; 2) het IPCC-doctoraatsbeursprogramma voor de ontwikkelingslanden, met 
name de minst ontwikkelde landen en kleine insulaire ontwikkelingslanden, kan worden uitgebreid; 3) de 
communicatie-inspanningen gerelateerd aan de verspreiding van de IPCC-producten kunnen worden verhoogd; en 
4) de IPCC- voorzitter een voltijdse functie kan worden. 

Laten we samen de wetenschap van klimaatverandering beoordelen op de meeste evenwichtige en beleidsrelevante manier, in 
het belang van ons allen!  

Uw opmerkingen en suggesties zijn welkom: E-mail: vanyp@climate.be of jean-pascal.vanypersele@uclouvain.be 
Website met CV: www.climate.be/vanyp of be.linkedin.com/in/JPanYpersele 

 Bestuursprincipes van de IPCC-werkzaamheden, zoals gewijzigd op de 37ste zitting van het IPCC (Batumi, 14-18 oktober 1

2013), zie http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles.pdf 
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