
Two-pager Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties 

 

Inleiding 

In alles wat we nu doen, beïnvloeden we het leven van hen die nog gaan komen, van toekomstige 

generaties. Wij dragen daarom de verantwoordelijkheid de rechten en (levens)behoeften in acht te 

nemen van kinderen, jongeren en degenen die nog geboren moeten worden. Onze samenleving is 

echter ingericht op handelen nu, zonder dat we daarbij voldoende rekening houden met effecten op 

lange termijn. Laat staan dat we de belangen meewegen van toekomstige generaties.  

 

 

Verschillende landen hebben al met succes instituten gecreëerd, die meekijken met of bescherming 

bieden aan de rechten van toekomstige generaties. Deze instituten zijn verschillend gestructureerd, 

afgestemd op specifieke omstandigheden van elk afzonderlijk land. Onder deze verschillende 

benaderingen, vindt men de instelling van de Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties.  

 

Het mandaat van de Ombudspersoon heeft expliciet ten doel de rechten van toekomstige generaties 

te beschermen in een duurzame ontwikkeling of milieu-context, iets wat in scherp contrast staat met 

het mandaat van de Nationale - en Kinderombudsman. 

 

Visie 

De Worldconnectors roepen op binnen de kortst mogelijke termijn een Nederlandse Ombudspersoon 

voor Toekomstige Generaties in te stellen, die zal werken als de huidige Ombudsmannen, maar met 

een speciale doel - gericht op de belangen van toekomstige generaties.  

 

Een nieuw, grondwettelijk verankerd, recht op een gezond milieu, waar huidige en toekomstige 

generaties de vruchten van kunnen plukken, zou moeten dienen als mandaat voor deze 

Ombudspersoon. 

 

Wij adviseren eveneens dat de Wet Nationale Ombudsman zo wordt aangepast dat de term 

‘Ombudspersonen’ of ‘Ombuds’ wordt geïntroduceerd, waarmee dus alle huidige en toekomstige 

Ombudsmannen de gender-neutrale titel Ombudspersonen of Ombuds zullen dragen: Nationale 

Ombuds(persoon), KinderOmbuds(persoon) en Ombuds(persoon) Toekomstige Generaties. 

 

Aanpak 

De Worldconnectors richten zich op de politiek en de overheid met 2 speerpunten:   

1. het mogelijk maken van de komst van een nieuwe vice-Ombudsman, de Ombudspersoon voor 

Toekomstige Generaties 

2. erkenning van het recht op een schoon milieu  

 

De Worldconnectors willen hiervoor een coalitie vormen van partners uit het maatschappelijk 

middenveld om gezamenlijk deze speerpunten te verwezenlijken. Middels deze two-pager en het 

bijgevoegde backgroundpaper nodigen wij geïnteresseerde organisaties uit om zich bij de coalitie aan 

te sluiten en politieke partijen om verantwoordelijkheid en actie op dit vlak te nemen.  

 



Om de campagne onder de aandacht te brengen van de Nederlandse bevolking zal een oproep 

worden gedaan om een petitie voor de komst van deze Ombudspersoon te tekenen. Hierbij willen de 

Worldconnectors richten op zoveel mogelijk Nederlandse burgers die de campagne voor een 

Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties ondersteunen. 

 

Vanuit de coalitie of anderszins zullen aanvragen worden ingediend bij fondsen om de campagne 

financieel te ondersteunen. 

 

Organisatie 

De Worldconnectors hebben een speciale thematische werkgroep opgezet die bestaat uit: 

Mabel Konadu, Tineke Lambooij, Alide Roerink, Jan van de Venis, Lynn Zebeda en Willemijn Aerdts. 

 

Zoals aangegeven nodigen wij maatschappelijke partners uit om zich samen met ons sterk te maken 

voor de komst van een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties. Samen staan wij sterk en zijn 

wij in staat, gesteund door de Nederlandse bevolking, een krachtige oproep te doen. Doe dus mee! 

 

Contact 

Voor meer informatie over de Worldconnectors en de plannen kunt u contact opnemen met Jan van 

de Venis. 


