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“WAARNEMEN
EN AGENDEREN”

DE OMBUDSPERSOON EN ‘HET LOKET’ ALS ONDERDELEN

VAN HET LAB TOEKOMSTIGE GENERATIES



Door alles wat we nu doen en nalaten, beïnvloeden we het leven van

toekomstige generaties. Onze samenleving is daar niet op ingericht:

die richt zich vooral op korte termijn resultaten. We houden bij onze

beslissingen over het algemeen maar weinig rekening met effecten op

(zeer) lange termijn. Laat staan dat we bewust het welzijn en de

welvaart van toekomstige generaties, tot meerdere generaties vooruit,

meewegen in onze besluitvormingsprocessen. We geven

‘toekomstigen ’ , de kinderen en volwassenen van (over)morgen, geen

stem in ons systeem en onze instituties, terwijl zij voor veel basis- en

randvoorwaarden afhankeli jk zijn van hoe wij de samenleving

doorgeven. Zij krijgen een erfenis van ons. Een nalatenschap. We zien

dat dit op veel terreinen een negatieve erfenis is, die ze helaas bij de

notaris niet kunnen weigeren.
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HOOFDSTUK 1: HET MEENEMEN
VAN BELANGEN VAN
TOEKOMSTIGE GENERATIES EN
INTERGENERATIONELE
RECHTVAARDIGHEID.

“We borrow environmental capital from future generations 

with no intention or prospect of repaying... 

We act as we do because we can get away with it: 

future generations do not vote; they have no political or

financial power;  they cannot challenge our decision.”
Brundtland Report, “Our Common Future”, 1987.

We beseffen steeds meer, dat veel van onze acties, die op de korte termijn positief

uitpakken, op lange termijn een negatieve impact hebben op de leefomgeving,

economie, gezondheid, sociale verhoudingen en kansen van toekomstige generaties.

Tegelijkertijd weten we vanuit onderzoeken dat beleid wat goed is voor toekomstige

generaties, ook beter is voor ons nu. Bijvoorbeeld de aanpak van luchtvervuiling en

klimaatverandering. 



De aanpak van klimaatverandering leidt

niet alleen tot een veil igere

duurzamere wereld voor toekomstige

generaties, met grote financiële en

gezondheidsvoordelen voor hen, er

zijn ook grote voordelen voor ons: ‘…

reducing fossil fuels results in cleaner

air, greater energy security, and

cheaper energy for current

generations ’ , aldus het IPCC-

klimaatrapport (2014).

De aanpak van luchtvervuil ing leidt via

schonere lucht tot gezondere en

gelukkigere toekomstige generaties

met minder doden, zieken,

medicijngebruik, ziekenhuisopnames,

etc. Het heeft ook een positief effect

voor ons: het halen van de Europese

doelen voor 2030 verlengt onze

levensverwachting, het aantal verloren

en minder productieve werkdagen

neemt met honderdduizenden af en

het levert veel geld op: vanaf 2030

bijna 4,5 miljard euro per jaar aan

kostenverlaging voor

gezondheidsschade, zoals het

Planbureau voor de Leefomgeving dit

in 2015 aangaf.

Alleen zij die nog niet geboren zijn? En hoe ver kijken we in de toekomst

dan? Of ook zij, die door hun jonge leeftijd niet gelijkwaardig meedoen

in onze samenleving? Of, omdat we naar verwachting steeds ouder

gaan worden, zouden ook wijzelf - na een grote medische doorbraak -

toekomstige generaties kunnen worden. Voor het Lab gaat het om

rekening houden met de belangen van de eerste twee groepen: Onze

medemensen die nog geboren zullen worden - tot wel zeven

generaties in de toekomst - én de nu al levende kinderen en jongeren.

Zij die nog niet mogen stemmen, nog niet formeel meebeslissen, en

daarmee nog geen “macht” hebben. Zij maken onderdeel uit van een

zeer grote groep mensen met wie we geen of onvoldoende rekening

houden. Terwijl zij de toekomst zijn van onze families en van ons als

mensheid. Zij nemen onze erfenis, onze samenleving en de Aarde van

ons over, zoals wij deze aan hen doorgeven.
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Wie zijn toekomstige generaties?
Hoe pakt het Lab dit op? 



Omdat er al vele organisaties zijn die opkomen voor (de belangen van) kinderen en jongeren, kiezen

wij er als Lab wel voor om, naast, juist te focussen op:
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De belangen van hen die nog geboren moeten
worden, tot wel zeven generaties in de toekomst.

Ecologisch         - bijv. vervuil ing, klimaat, grondstoffen, biodiversiteit;

Economisch       - bijv. kansen, welvaart, (staats)schuld);

Sociaal              - bijv. inclusieve samenleving, pensioenstelsel, gezondheidszorg;

Cultureel           - bijv. materieel en immaterieel erfgoed;

Bio-ethisch        - bijv. gebruik van antibiotica en resistentie, gentech, etc.). 

Politiek              - bijv. welke soorten (politieke) instituties we hebben en hoe                        

deze een impact hebben.

Soorten verantwoordelijkheden naar toekomstige generaties

We hebben een divers palet aan verantwoordeli jkheden naar toekomstige generaties

toe; op velerlei vlakken, in hoe we handelen, wat we nalaten en hoe we onze

maatschappij inrichten. Vaak wordt onze verantwoordeli jkheid naar toekomstige

generaties vanuit ecologische thema ’s benadrukt, waarschijnli jk omdat we de impact

daarvan nu al soms zien, maar er zijn veel meer soorten verantwoordeli jkheden,

bijvoorbeeld: 

Voorouders, huidige generaties en toekomstige generaties

Voordat we kijken naar toekomstige generaties, is het goed te realiseren hoe we zijn

verbonden met de generaties die vóór ons leefden. Niet alleen vanuit de ethiek of als

idee, maar ook praktisch en feiteli jk. Eigenschappen van onze voorouders vinden we in

ons DNA. De samenleving waarin wij nu leven is door hen vormgegeven, met o.a.

gebruiken, geschiedenis, cultuur, infrastructuur en ons erfgoed. Wij zijn de toekomstige

generaties van onze voorouders. We geven ons DNA, met een stuk familiegeschiedenis,

bepaalde gebruiken en cultuur en vaak met een (positieve) financiële erfenis, door aan

onze eigen (klein)kinderen. Ook als we zelf geen kinderen hebben, beïnvloeden wij de

samenleving van toekomstige generaties, net zoals onze voorouders onze samenleving

hebben beïnvloed.

We zijn met de huidige generaties in ons dageli jks leven verbonden, familie, vrienden,

leveranciers, klanten en - via social media en netwerken - met veel andere mensen in de

samenleving.
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Intergenerationele rechtvaardigheid

Ondanks technologische vooruitgang, bli jven we afhankeli jk van de natuur, onze

leefomgeving en natuurli jke hulpbronnen. Een gemiddelde mens kan ruim een minuut

zonder zuurstof, drie dagen zonder water en een maand zonder eten. We staan er

maar weinig bij stil , maar als mensheid kunnen we niet zonder schone lucht, schoon

drinkwater en gezonde voeding. Bovenop onze eerste levensbehoeften, gebruiken

we veel van wat de Aarde ons biedt om onze levenskwaliteit op korte termijn te

verhogen. Te veel als je kijkt naar onze ecologische voetafdruk. In 1970 gebruikten we

als mensheid totaal per jaar nog ongeveer evenveel als dat wat de Aarde kon

herstellen. Tegenwoordig is er 1,7 aarde nodig. In de meer ontwikkelde landen is de

druk op de Aarde het grootst. De gemiddelde Amerikaan heeft 5 planeten Aarde

nodig, een Qatarees zelfs 9. Een Nederlander ongeveer 3,5.

3,5 AARDE
P E R  P E R S O O N  G E B R U I K T

In Nederland gebruiken we ongeveer

3,5 Aarde per persoon. Er is minder

dan 1 hectare biologisch productieve

ruimte beschikbaar per inwoner. Maar

we gebruiken 5,9 hectare voor onze

consumptiebehoeften. Veel te weinig

ruimte en veel te hoge consumptie.

We consumeren dus vooral in (halen

onze producten uit) het buitenland.

1 HECTARE
P E R  I N W O N E R  B E S C H I K B A A R

5,9 HECTARE
P E R  I N W O N E R  G E B R U I K T

Dat we gemiddeld op 1,7 uitkomen is dankzij grote groepen mensen in

ontwikkelingslanden die minder dan één Aarde gebruiken. De mondiale verdeling is

op dit moment dus niet eerli jk, niet rechtvaardig. Maar doordat we ook als

mensheid totaal meer gebruiken dan de Aarde kan herstellen, is dit ook niet eerli jk,

niet rechtvaardig naar toekomstige generaties toe. We eten feiteli jk de (ri jkdommen

van de) Aarde op en geven een minder rijke Aarde door. Het einde hiervan is nog

lang niet in zicht: de overschrijding neemt wereldwijd ieder jaar toe. Het recht heeft

lange tijd weinig normatieve antwoorden kunnen bieden als tegenhanger van de

politieke en maatschappelijke korte termijn focus. Via concepten als duurzame

ontwikkeling en de al genoemde ecologische voetafdruk, l i jken wetenschap en

politiek wel bewuster te worden van de ramkoers waar wij ons als mensheid op

zitten. Inmiddels kunnen we in het recht via onder meer mensenrechten, het

voorzorgsbeginsel en het recent in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde

principe van bil l i jkheid naar toekomstige generaties, rekening houden met de

belangen van toekomstige generaties.



De instandhouding van de

toegang tot natuurli jke

hulpbronnen staat de

huidige generaties toe om

vrijeli jk toegang te krijgen tot

de beschikbare natuurli jke

hulpbronnen zolang daarbij

geli jkwaardige

toegangsrechten van

toekomstige generaties

worden gerespecteerd.

Voor het behoud van

opties moet elke

generatie de diversiteit

van de natuurli jke en

culturele hulpbronnen

behouden, zodat

opties en vrije

beschikbaarheid voor

toekomstige generaties

niet onnodig worden

beperkt.

Gespecialiseerde instituties, zoals de Hongaarse Ombudsman Toekomstige Generaties en de

Commissioner for Future Generations in Wales;

Instituties of organen die deze materie oppakken, zoals de Parlementaire Commissie voor de

toekomst in Finland, een adviesorgaan als de WRR in Nederland of de Commissaris voor

Duurzame Ontwikkeling in Canada;

Grondwetten of specifieke wetten;

Rechtspraak;

Verplichte representatie en participatie door jongeren.

Soorten van ‘governance’ voor toekomstige generaties

We zien internationaal een aantal soorten governance mechanismes waardoor samenlevingen

rekening houden met de belangen van toekomstige generaties:
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Het begrip intergenerationele rechtvaardigheid (intergenerational equity) ontwikkelde

zich in de jaren ’80 van de 20ste eeuw. Het maakt steeds meer een belangrijk

onderdeel uit van duurzame ontwikkeling en wordt steeds vaker genoemd in

internationale verdragen en verklaringen. Het uit zich via drie overkoepelende

normatieve principes van ‘conservation ’ van huidige generaties jegens het

nageslacht:

Het behoud van

kwaliteit bepaalt dat

ernaar moet worden

gestreefd de kwaliteit

van de planeet te

waarborgen, zodat

deze niet in een

slechtere conditie

wordt doorgegeven

dan waarin deze is

ontvangen.

Relatie tot het Lab en de Ombudspersoon

Het doel van het Lab Toekomstige Generaties is om in 2025 de belangen van toekomstige

generaties zodanig in de samenleving verankerd te hebben dat iedereen in onze samenleving deze

belangenbehartiging als normaal en urgent beschouwt. Dat is dus veel breder dan slechts een

Ombudspersoon faciliteren. Binnen het Lab heeft de Ombudspersoon Toekomstige Generaties

wel een bijzondere positie: zolang deze functie niet formeel is geïnstitutionaliseerd in Nederland,

wordt deze waargenomen door een Ombudspersoon met een laagdrempelig ‘loket’ voor burgers

en vertegenwoordigers van organisaties om misstanden, zorgen, meldingen en urgente vragen,

gezamenlijk te noemen: klachten, in te dienen met het oog op toekomstige generaties. De

Ombudspersoon draagt bij aan onderzoek en zorgt voor eigen agenderingsmomenten.
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Reikwijdte en geografische omvang

De Ombudspersoon is de ‘Nederlandse Ombudspersoon Toekomstige Generaties’. Dat

betekent dat het in beginsel om Nederlandse kwesties, klachten en zaken moet gaan. Dit

betekent niet dat wij tot onze landsgrenzen beperkt zijn: Mondiale thema’s als

klimaatverandering, water stress, politieke instabiliteit en conflicten hebben invloed op

Nederlandse toekomstige generaties en handelen en nalaten van Nederlanders hebben invloed

op toekomstige generaties elders. Daar kan de Ombudspersoon zich ook over uit laten. 

Daarbij werken wij al vele jaren nauw samen het mondiale netwerk “Network of Institutions for

Future Generations” waarvan de huidige Ombudspersoon vicevoorzitter is.

Wij proberen te bewerkstelligen dat we niet alleen in woord, maar juist in de praktijk, handelen

alsof we de Aarde en de samenleving in bruikleen hebben van toekomstige generaties, zodat

Nederland en Nederlanders een betere en mooiere wereld doorgeven. 

Binnen het Lab heeft de Ombudspersoon Toekomstige Generaties wel een bijzondere positie: zolang

deze functie niet formeel is geïnstitutionaliseerd in Nederland, wordt deze waargenomen door een

Ombudspersoon met een laagdrempelig ‘loket’ voor burgers en vertegenwoordigers van

organisaties om misstanden, zorgen, meldingen en urgente vragen, gezamenlijk te noemen: klachten,

in te dienen met het oog op toekomstige generaties. De Ombudspersoon draagt bij aan onderzoek

en zorgt voor eigen agenderingsmomenten.

"Sustainable development is development that meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meet

their own needs".



HOOFDSTUK 2: WAAR BASEERT DE
OMBUDSERSOON ZICH OP?
In dit hoofdstuk benoemen we het wetteli jke en moreel ethische kader met betrekking

tot toekomstige generaties in Nederland. Samengevat: de term toekomstige generaties

komt slechts sporadisch voor in Nederlandse wetgeving. Dat betekent niet dat hun

belangen niet zijn verwoord.Wetteli jke bepalingen, internationale verdragen, uitleg

daarvan, overige wet- en regelgeving, ongeschreven normen en jurisprudentie bieden

meer dan genoeg mandaat voor de Ombudspersoon om zich op te baseren. Een kort

overzicht:
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1.Grondwet en grondrechten

Artikel 1 van de Grondwet bevat het ‘geli jke behandelingsgebod en discriminatieverbod ’:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in geli jke gevallen geli jk behandeld.

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of

op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Als je dit artikel leest, behandelt het toekomstige generaties niet geli jkwaardig: het gaat

om mensen die zich (nu) in Nederland bevinden. Op basis van deze tekst mogen we

mensen die in het buitenland zijn en zij die nog geboren of verwekt moeten worden,

ongeli jk behandelen. Kinderen en jongeren, en hun belangen, vallen dus wel onder dit

artikel. Dat we mensen mogen discrimineren, alleen omdat ze nog niet geboren zijn,

klopt natuurli jk niet. Ook hun belangen zouden mee moeten worden genomen, ook zij

zouden geli jk moeten worden behandeld. 

Bijzonder is dat de Grondwet wel laat zien dat we rekening kunnen houden met

ongeboren toekomstige generaties: artikel 26 van de Grondwet geeft aan: “Het kind,

waarvan een vrouw zwanger is op het ogenblik van het overli jden van de Koning, wordt

voor de erfopvolging als reeds geboren aangemerkt. Komt het dood ter wereld, dan

wordt het geacht nooit te hebben bestaan.” Dit heet een juridische fictie en zou ook

voor artikel 1 kunnen gelden. Het kan dus wel. 

Toekomstige generaties worden verder niet genoemd in de Grondwet. In veel andere

landen (zoals in België, Noorwegen, Frankrijk, Zwitserland, Finland en Luxemburg) worden

duurzame ontwikkeling, solidariteit tussen de generaties of zelfs rechten van

toekomstige generaties verwoord. Nederland loopt hier duideli jk in achter.



Artikel 20 (bestaanszekerheid en spreiding van de welvaart), artikel 21 (bewoonbaarheid

van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu) en artikel 22

(volksgezondheid, woongelegenheid en maatschappelijke en culturele ontplooiing en

vrijetijdsbesteding) van de grondwet, hebben een grote impact op de wereld van

toekomstige generaties in Nederland. 

Ondanks dat veel van de hier verwoorde principes internationaal erkende

mensenrechten zijn, burgers en toekomstige generaties kunnen hier geen direct

grondwetteli jk beroep op doen. Ze zijn namelijk niet geformuleerd als rechten, maar als

een zorgplicht voor de overheid. Het laat daarmee erkende mensenrechten niet duideli jk

in de grondwet terugkomen.Ook hier zien we dat Nederland achter loopt bij veel andere

landen: Meer dan 100 landen hebben bijvoorbeeld het recht op een schoon en gezond

milieu in de grondwet opgenomen.
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Het Burgerli jk Wetboek noemt toekomstige generaties niet, maar bepaalt wel dat

nog niet geboren kinderen rechten hebben en stelt in artikel 1:2 BW: Het kind waarvan

een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang

dit vordert. Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben

bestaan.

Wet Milieubeheer: Artikel 4.3 l id 1 van deze wet stelt: Het (nationale milieu beleids)

plan bevat de hoofdzaken van het door de regering te voeren milieubeleid, dat in

het bijzonder is gericht op een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de

huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogeli jkheden in

gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien, en op het bereiken van een

zo hoog mogeli jk niveau van bescherming van het milieu als redeli jkerwijze te

bereiken is. De mogeli jke ontwikkelingen in de samenleving en de gewenste kwaliteit

van het milieu op lange termijn, alsmede de daarvoor van belang zijnde

internationale ontwikkelingen, worden in het plan in beschouwing genomen.Toch

geeft deze wet geen specifieke rechten aan toekomstige generaties en is er geen

bijzonder of aanvullend toezicht ten aanzien van hun belangen.

2. Andere wetten 

Er zijn maar een paar wetten die toekomstige generaties noemen. Hoopvol is dat dit

redeli jk recent aangenomen wetten zijn of wijzigingen ( ‘updates') van oudere wetten. We

lijken er dus meer en meer klaar voor te zijn, op wetteli jk niveau rekening houden met

toekomstige generaties.



Erfgoedwet: Artikel 1. 1 vermeldt (onder de begripsbepalingen): cultureel erfgoed: uit

het verleden geërfde materiële en immateriële bronnen, in de loop van de tijd tot

stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en

omgeving, die mensen, onafhankeli jk van het bezit ervan, identificeren als een

weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden,

overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een

referentiekader bieden. Een mooie vermelding en niet meer dan dat: erfgoed als

referentiekader voor toekomstige generaties. Wel een duideli jke bestendiging van

voorouders die zijn verbonden met nakomelingen. 

Wet verhoging AOW- en pensioensrichtleeftijd: In de in de aanhef: Alzo Wij in

overweging genomen hebben dat het, in verband met de houdbaarheid van de

overheidsfinanciën en de noodzaak ook voor toekomstige generaties een solide

stelsel van collectieve voorzieningen zeker te stellen, wenseli jk is de leeftijd waarop

op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat

met ingang van 2013 stapsgewijs te verhogen naar 66 jaar in 2019 en naar 67 jaar in

2023. De AOW-leeftijd is dus verhoogd zodat ook toekomstige generaties een solide

stelsel van collectieve verzekeringen heeft. We geven ze nog geen rechten, maar

houden (voor de AOW) wel rekening met ze.

Het houdt in dat het beleid tot uitgangspunt moet nemen niet alleen datgene wat op

dit moment voor de huidige generatie het meest voordelig is, maar ook wat dat

betekent voor toekomstige generaties, opdat niet zij uitsluitend of in onevenredige

mate de gevolgen van klimaatverandering dragen. 

3. Rechtspraak in Nederland

Een groot en recent onderzoek naar het noemen van of meenemen van de belangen van

toekomstige generaties in de Nederlandse rechtspraak, hebben wij niet kunnen vinden.

Een snelle zoektocht op rechtspraak.nl laat wel een nieuwe ontwikkeling zien: in recente

jurisprudentie wordt de term toekomstige generaties vaker genoemd. Een belangrijke

vernieuwende uitspraak, die in hoger beroep overeind is gebleven is die van de

rechtbank in de Urgenda klimaatzaak: Voor de zorgplicht van de overheid is relevant

bescherming van het klimaatsysteem, ten behoeve van huidige en toekomstige

generaties, op basis van bil l i jkheid.

De rechtbank stelde over het ‘bill i jkheidsbeginsel toekomstige generaties ’:
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Het brengt tot uitdrukking dat ontwikkelde landen in de bestrijding van

klimaatverandering en de nadelige gevolgen ervan het voortouw moeten nemen. De

rechtvaardiging daarvan, l igt in de eerste plaats hierin dat de huidige ontwikkelde

landen uit historisch perspectief de belangrijkste veroorzakers zijn van de huidige

hoge broeikasgas concentratie in de atmosfeer en dat zij daarvan, door het gebruik

van fossiele brandstoffen, ook voordeel hebben gehad in de vorm van economische

groei en welvaart. Hun welvaart brengt ook mee dat zij over de meeste middelen

beschikken om maatregelen te nemen ter bestrijding van klimaatverandering.

Het betekent dat Nederland bij de te kiezen maatregelen in aanmerking moeten

nemen dat de kosten op een redeli jke manier worden verdeeld tussen de huidige en

de toekomstige generaties. Wanneer het volgens de huidige inzichten per saldo

goedkoper bli jkt te zijn om nu op te treden, rust er uit het oogpunt van zorgvuldig

optreden een zwaardere plicht op Nederland om ten behoeve van toekomstige

generaties daarnaar te handelen. 

Het maakt dat Nederland het nemen van voorzorgsmaatregelen niet kan uitstellen

op de enkele grond dat nog geen wetenschappelijke zekerheid bestaat over het

precieze effect ervan. Een kosten-baten afweging is hier wel toegestaan. 

Het brengt mee dat Nederland zich zal moeten laten leiden door het beginsel dat

voorkómen beter is dan genezen.

Voor de Ombudspersoon zijn deze criteria en principes zo duideli jk, grondig, zorgvuldig

en universeel uiteengezet dat het algemene Billijkheidsbeginsel Toekomstige Generaties

onderdeel uitmaakt van het mandaat van de Ombudspersoon en niet slechts geldt ten

aanzien van klimaatverandering.

4. Internationaal erkende mensenrechten

Nederland is partij bij de meeste internationale mensenrechtenverdragen en draagt de

verplichting om die rechten te respecteren, te beschermen (ook tegen inbreuk van

derden als bedrijven) en te realiseren. Ook ‘niet stateli jke actoren ’ hebben bepaalde

verplichtingen en verantwoordeli jkheden op het gebied van mensenrechten. Zo hebben

bedrijven de verantwoordeli jkheid om mensenrechten te respecteren. Wat deze

verplichtingen en verantwoordeli jkheden precies inhouden is per recht uitgelegd door de

verdragsrechteli jke organen in een ‘General Comment ’.

Rechten die we met het oog op toekomstige generaties specifiek wil len noemen zijn het

(door Nederland erkende) recht op leven, recht op gezondheid, recht op water, het

recht op voedsel, de rechten van inheemse volkeren, vrouwenrechten, kinderrechten

rechten van migranten en personen met een handicap, de mensenrechten en

bedrijfsleven normen.Via de artikelen 93 en 94 van de Grondwet gelden de

internationale verdragen die deze rechten benoemen (zoals ICCPR, ICESCR, EVRM, VEU,

ESH, CEDAW, CRC) in Nederland. 
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De resoluties van de VN-Mensenrechtenraad over of relevant voor

klimaatverandering, gezondheid, water en milieu en mensenrechten.

Het werk en de rapporten en aanbevelingen van andere VN-verdragsorganen,

speciale VN-rapporteurs ( ‘SR ’ ) - bijvoorbeeld die op mensenrechten en het milieu, (SR

John Knox en David Boyd), de implicaties voor mensenrechten van milieuvriendeli jk

beheer en verwijdering van gevaarli jke stoffen en afvalstoffen (SR Baskut Tuncak),

mensenrechtenverdedigers (SR Michael Forst), water en sanitatie (SR Leo Heller),

rechten van inheemse volkeren (SR Victoria Tauli-Corpuz), enzovoorts. 

Het werk en de rapporten van andere VN-agentschappen of -programma's, zoals

UNDP en UNEP.

Een expliciete vermelding naar toekomstige generaties of verbinding tussen generaties in

de teksten van deze verdragen komt niet veel voor. Een voorbeeld waar het wel is

gedaan is: Art. 3 l id 3 VEU (Verdrag Europese Unie): “De Unie bestrijdt sociale uitsluiting

en discriminatie, en bevordert sociale rechtvaardigheid en bescherming, de geli jkheid

van vrouwen en mannen, de solidariteit tussen generaties en de bescherming van de

rechten van het kind.”

Vaak gaat een internationale verdragsbepaling boven wat er in de Nederlandse wet

staat. Sommige rechten zijn rechtstreeks in te roepen, anderen via een onrechtmatige

daad (door de overheid of bijvoorbeeld een bedrijf) in een civiele procedure, zoals

bijvoorbeeld in de al genoemde Urgenda klimaatzaak is gebeurd.

In (de tekst of uitleg van) veel van de genoemde mensenrechten worden begrippen als

lange termijn duurzaamheid, progressieve realisatie (het moet steeds beter worden) en

steeds vaker toekomstige generaties genoemd. Een voorbeeld hiervan is een stuk uit de

uitleg (General Comment nr. 36 uit 2018) van het recht op leven, zoals verwoord in

artikel 6 van het Internationale Verdrag voor Burgerli jke en Politieke Rechten, een van de

meest belangrijke internationale mensenrechten: “Environmental degradation, climate

change and unsustainable development constitute some of the most pressing and

serious threats to the abil ity of present and future generations to enjoy the right to life.

De uitleg vervolgt hierna met verschil lende positieve verplichtingen waaraan Staten (als

Nederland) moeten voldoen om realisatie van dit recht op leven in relatie tot

leefomgeving te verzekeren.

Niet alleen worden toekomstige generaties expliciet genoemd, er wordt ook bij vermeld

wat Nederland zou moeten om het recht op leven te beschermen voor huidige en

toekomstige generaties.

Ook relevant voor de belangen en rechten van toekomstige generaties zijn:
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De in 2018 door de Mensenrechtenraad aanvaardde “Framework Principles on

Human Rights and The Environment” vermeldt o.a. : door rekening te houden met

de rechten van kinderen nu en ons daarbij te realiseren dat er steeds kinderen bij

komen die dan mensenrechten krijgen, houden we ook rekening met toekomstige

generaties die nog geboren moeten worden.

Het VN Comité CESCR (dat toeziet op de naleving van (het ICESCR verdrag op)

Economisch Sociale en Culturele rechten, zoals het recht op gezondheid),

benoemde in 2018 bij een onderzoek van Argentinië, dat het de verantwoordeli jkheid

heeft op grond van mensenrechten om rekening te houden met toekomstige

generaties.

Daarbij vermelden we hier nog graag twee andere punten (er is meer):
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We are determined to protect the planet from degradation, including through

sustainable consumption and production, sustainably managing its natural resources

and taking urgent action on climate change, so that it can support the needs of the

present and future generations.

We will implement the Agenda for the full benefit of all, for today ’s generation and

for future generations. In doing so, we reaffirm our commitment to international law

and emphasize that the Agenda is to be implemented in a manner that is consistent

with the rights and obligations of States under international law.

The future of humanity and of our planet l ies in our hands. It l ies also in the hands of

today ’s younger generation who will pass the torch to future generations. We have

mapped the road to sustainable development; it wil l be for all of us to ensure that

the journey is successful and its gains irreversible.

5. De Sustainable Development Goals (SDG's)

De SDGs of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn in 2015 door de lidstaten van de

Verenigde Naties voor de periode 2015 - 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17

doelen. Deze doelen gelden in alle landen en voor alle mensen. Mensenrechtenbeginselen

en -normen worden bevestigd en sterk weerspiegeld in dit nieuwe mondiale

ontwikkelingskader. De doelen en indicatoren zijn onderling verbonden en de SDGs

maken expliciet melding van, onze verbinding met en onze verplichtingen naar

toekomstige generaties. Voorbeelden zijn:



6. Het Parijs Klimaatakkoord uit 2015

Op de klimaattop in Parijs zijn 195 landen akkoord gegaan met een

nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. Het

bevestigt het intergenerationele aspect van mensenrechten en duurzaamheid:

"Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should,

when taking action to address climate change, respect, promote and consider their

respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous

peoples, local communities, migrants, children, persons with disabil ities and people in

vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality,

empowerment of women and intergenerational equity.

Artikel 3.1 van het Klimaatverdrag uit 1992 bevestigde al:“The Parties should protect the

climate system for the benefit of present and future generations of human kind.”

7. Het verdrag van Aarhus:

Het door Nederland al in 2004 aanvaarde Verdrag van Aarhus heeft een zeer krachtige,

op mensenrechten en toekomstige generaties gerichte, test en verwoordt:  

“Tevens erkennende dat eenieder het recht heeft te leven in een milieu dat passend is

voor zijn of haar gezondheid en welzijn en de plicht heeft, zowel individueel als tezamen

met anderen, het milieu te beschermen en te verbeteren in het belang van de huidige en

toekomstige generaties.”

Ondanks dat dit recht en deze plicht (naar huidige en toekomstige generaties toe) niet is

specifiek is uitgewerkt in het verdrag, wordt hier een belangrijk principe van

internationaal recht erkend. Nederland heeft dit principe dus erkend, maar helaas nog

niet doorgevoerd in de grondwet of andere wetgeving.

8. Het UNESCCO Werelderfgoedverdrag (1972) en de Werelderfgoedlijst:

Het Werelderfgoedverdrag uit 1972 heeft als doel om erfgoed dat van unieke en

universele waarde is voor de mensheid, beter te kunnen bewaren voor toekomstige

generaties.

Naast de bescherming die erfgoederen krijgen door plaatsing op de Werelderfgoedlijst

bevordert deze status ook het wederzijds begrip tussen culturen. Niet elk

werelderfgoed hoeft door iedereen mooi gevonden te worden, maar alle zijn op een

bepaalde manier uniek, van groot belang voor iedereen en onvervangbaar.
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The Commons theory: 

The Global Pact for The Environment:

9. The Well-being of Future Generations Act (Wales 2015):

Deze “Wet op het welzijn van toekomstige generaties” geeft naar eigen zeggen de

ambitie en de wetteli jke verplichting om in Wales het sociale, culturele, ecologische en

economische welzijn te verbeteren. De Wet op het welzijn van toekomstige generaties

vereist dat overheidsinstanties in Wales nadenken over de langetermijneffecten van hun

beslissingen, om beter samen te werken met mensen, gemeenschappen en elkaar, en om

aanhoudende problemen zoals armoede, ongeli jkheden op gezondheidsgebied en

klimaatverandering te voorkomen. “Acting today for a better tomorrow”. 

Dit betekent het helpen van overheidsinstanties en degenen die in Wales beleid maken

om na te denken over de lange termijn impact van hun beslissingen. Met deze wet is

tevens een commissaris (Future Generations Commissioner) aangesteld met als taak

‘guardian ’ te zijn voor toekomstige generaties. Deze mondiaal gezien unieke wet biedt

een uitstekende basis om ook in Nederland bij te dragen aan   langdurige, positieve

belangenbehartiging voor huidige en toekomstige generaties.

10. Niet juridisch bindende verklaringen en morele principes:

De commons zijn de hulpbronnen die toegankeli jk zijn voor alle leden van de

samenleving. Voor huidige en voor toekomstige generaties. Natuurli jke hulpbronnen

zoals grond, lucht en water, maar ook informatie (kennis, cultuur, teksten, etc.).

Belangrijke onderdelen van de commons zijn natuurli jke hulpbronnen die worden

beheerd voor individueel en collectief nut. 

Benamingen die in het verleden in Nederland werden gebruikt voor commons zijn

‘gemene grond ’ of ‘meent ’ (een onverdeelde gemeenschappelijke weide). Het woord

‘gemeynt ’ voor gemene grond is later overgegaan in het huidige ‘gemeente ’ , een

bestuurslaag in onze samenleving.  Planetary boundaries en Donut Economy theory

Concepten die werken met planetaire (9 natuurli jke) en sociale grenzen, waarbinnen

de mensheid zich zou moeten bewegen om in duurzame wereld te leven. Het

creëert het gebied waar er een veil ige en rechtvaardige ruimte is voor de mensheid

om te bloeien; voor huidige en toekomstige generaties. 

In 2018 heeft de VN Algemene Vergadering een resolutie aangenomen (72/277)

“Towards a Global Pact for the Environment”. Dit Pact wordt op dit moment

uitgewerkt. Op basis van de eerste concepten van dit Pact, zullen mogeli jk in een

klap een grote groep, nu veelal apart erkende en broodnodige, principes bij elkaar

gebracht worden en op het allerhoogste niveau worden erkend, waaronder het

mensenrecht op een gezond leefmilieu, integratie van duurzame ontwikkeling, de

belangen van toekomstige generaties, het voorzorgsbeginsel, de vervuiler betaalt,

etc
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Het Earth Charter

The Universal Declaration on Responsibil ities for Human Rights and Earth

Trusteeship

Het Earth Charter (Nederlands: Handvest van de Aarde) is een internationaal

document over én een mondiaal maatschappelijk initiatief met betrekking tot

fundamentele waarden en principes dat probeert bij te dragen aan een

rechtvaardige, duurzame en vreedzame samenleving. Volgens de visie van het Earth

Charter zijn ecologische integriteit, mensenrechten, geli jkwaardigheid en vrede

onlosmakeli jk met elkaar verbonden. Het document schept daarom een kader

waarin deze onderwerpen gezamenlijk aan de orde komen. Het Earth Charter is

ontstaan uit een mondiaal consultatieproces dat plaatsvond in de jaren '90 van

de 20e eeuw. Maurice Strong en Michail Gorbatsjov startten het Earth Charter als

een burgerinitiatief via de organisaties die zij beiden hadden opgestart (Earth Council

en Green Cross International). De Nederlandse regering zorgde indertijd voor

startkapitaal. Ruud Lubbers, destijds minister-president van Nederland en

koningin Beatrix brachten Strong, Gorbatsjov en secretaris-generaal van de

WCED Jim McNeil l bij elkaar. Het opstellen van het Earth Charter was een van de

meest open en complete samenwerkingsprocessen ooit voor het schrijven van een

internationaal document. Één van de 16 hoofdprincipes van het Earth Charter

(gerelateerd aan Respect en zorg voor de wereldgemeenschap): “Stel de rijke

schatten en de schoonheid van de Aarde veil ig voor de huidige en toekomstige

generaties.”

Op 10 December 2018, human rights day en de 70ste verjaardag van de Universele

Verklaring voor de Rechten van de Mens, namen een groep experts en influencers

een verklaring aan, The The Hague Principles, met bovengenoemde titel. Een

belangrijke aanname is dat mensen niet slechts rechten kunnen claimen maar ook

verantwoordeli jkheid  zouden moeten laten zien: verantwoordeli jkheid en zorg voor

elkaar en de Aarde. Over toekomstige generaties in het bijzonder stellen zij:“We all

belong to the community of l ife, the Earth community, which determines what rights

and responsibil ities we must recognize and honour for each other, for future

generations, for all l iving beings and the Earth, our home.”
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De term “seven generations” en het zevende generatie denken is relatief breed

verspreid onder de inheemse bevolking van Amerika. Er is bijvoorbeeld het beginsel

van de “seven generations of influence” wat jou vandaag centraal plaatst tussen

drie generaties voorouders en drie generaties nakomelingen. Dit omdat jouw leven

direct beïnvloed is door je ouders, grootouders en grootouders en jouw handelen

een directe impact heeft op jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

En er is een “seven generations principle” , mooi omschreven door Oren R. Lyons Jr.,

Chief of the Onondaga Nation in 1930: "We are looking ahead, as is one of the first

mandates given us as chiefs, to make sure and to make every decision that we make

relate to the welfare and well-being of the seventh generation to come. What about

the seventh generation? Where are you taking them? What will they have?” en "… you

must consider in the process and in choosing the direction of your l ife: how will this

affect the seventh generation?”

Het Yeti-ata principe uit Kazachstan is een onderdeel van de ongeschreven wet

“Zheti Kazyna”. Het is de verplichting voor eenieder om hun manneli jke voorouders

tot zeven generaties terug bij naam te kennen. Het is verboden om met iemand te

trouwen die binnen diezelfde zeven generaties valt. De (bewuste) impact op

toekomstige generaties bestaat daar dus vooreerst met je te verbinden met

voorouders. Hierdoor zal, volgens de overlevering, ieder nieuwgeboren kind wijs,

gezond en fysiek sterk zijn, aldus het Jety-ata principe.

Een mooie manier van rekening houden met toekomstige generaties vinden we ook

in de inheemse wijsheden van de Adat All ifURU, de inheemse bewoners van wat wij

de Molukken of Maluku noemen. Zij hebben ‘Sasi ’ , een verbod of taboe volgens het

‘Adat ’ om de natuur, een gebied, waterstroom of bepaalde plantensoort die/dat

onder druk staat, volledig met rust te laten zodat het kan herstellen. “Dit zodat de

komende generaties ook in de toekomst mogen en kunnen 'genieten' van de

opbrengsten van wat Moeder Aarde ons vandaag schenkt” , aldus seMUel Sahureka

inheems activist van Bangsa Adat AlifURU.

11. Traditionele wijsheid en Inheemse principes:              

Belangen van toekomstige generaties meenemen in besluiten van vandaag is bij veel

traditioneel levende of inheemse volkeren onderdeel van het dageli jks leven, van

basisprincipes. Op moreel ethisch en vaak zelfs op metafysisch niveau: toekomstige

generaties zijn onlosmakeli jk met hen verbonden - met spiritualiteit, ‘het grote geheel ’ ,

de natuur, met generaties die nu leven en met voorouders. Dat wij woorden hebben als

‘duurzaamheid ’ of dergeli jke principes in wetgeving willen opnemen is voor hen vaak

vreemd en moeili jk te bevatten. Als al het leven, de hele natuur, verbonden is en

voorouders en toekomstige generaties daarbij horen, dan zit duurzaamheid en rekening

houden met toekomstige generaties daar diep geworteld in. Die kun je er dan niet uit

halen en apart benoemen of in een wet vastleggen. Een paar voorbeelden:  
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‘Adat ’ is de leefwijze om in harmonie met de natuur om ons heen te leven en die

gericht is om de toekomst van 'al het leven' op aarde veil ig te stellen. seMUel

vervolgt: ”Wij worden er dageli jks door onze ouders aan herinnerd in de trant van

'ingat anak2 tjutjuh kemudian hari' ofwel: “Denk aan de toekomst van onze kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen.” In de kern van hun leefwijze is alles

onlosmakeli jk met elkaar verbonden. “Als wij onze bossen beschermen dan

beschermen wij ook de bossen wereldwijd. Maar omgekeerd gebeurt ook, als je

bossen en natuur in Maluku op grote schaal kapt, vernietig je direct de natuur daar,

maar dat zal ook effect hebben wereldwijd. Voor huidige en toekomstige

generaties.”
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