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Het is een breed gedragen maatschappelijke wens om onze gezonde leefomgeving te            
waarborgen. Nu en in de toekomst! 
 
Middels dit manifest willen de politieke jongerenorganisaties CDJA, DWARS, Jonge          
Democraten, Jonge Socialisten, JOVD, PerspectieF en PINK! een dringend advies geven           
voor een wetswijziging van artikel 21 uit de Grondwet. We willen daarmee meer erkenning              
krijgen voor de belangen van toekomstige generaties. 
 
Wij, vertegenwoordigers van zeven politieke jongerenorganisaties willen de Nederlandse         
Grondwet wijzigen. Er is lange tijd te weinig aandacht geweest voor de lange termijn              
gevolgen van beleid. Als gevolg daarvan zijn toekomstige generaties niet zeker van een             
gezond leefmilieu in ons land. Wij roepen daarom op tot een Grondwetswijziging die het              
recht op een gezonde en schone leefomgeving verankert voor zowel huidige als toekomstige             
generaties. 
 
Het recht op een gezonde en schone leefomgeving is voor iedereen essentieel. Daarom             
moeten we van papier naar werkelijkheid. Een gezond leefmilieu bestaat onder andere uit             
schone lucht, bescherming tegen de stijgende zeespiegel en andere gevolgen van           
klimaatverandering.  
 
Het artikel heeft zich in het verleden al ontwikkeld vanuit een artikel gericht op de               
ontwikkeling van de natuur en de landbouw uit 1800, naar een artikel meer gericht op onze                
leefomgeving en de bewoonbaarheid in 1980. Er is in de afgelopen decennia veel meer              
bekend geworden over onze invloeden en over risico's voor onze toekomst hier in             
Nederland. Het is nu tijd om daar erkenning aan te geven in onze Grondwet.  
 
In 2016 hebben zeven PJO’s verenigd vanuit het Duurzaamheidsoverleg Politieke Jongeren           
een manifest voor een ombudspersoon voor toekomstige generaties aan toenmalig minister           
Dijksma overhandigd. Deze politiek onafhankelijke persoon kan het beleid van de regering            
controleren, de samenhang tussen ministeries garanderen en de belangen van toekomstige           
generaties behartigen. Deze wetswijziging geeft mandaat aan de ombudspersoon voor          
toekomstige generaties.  
 
Nieuwe tekst Artikel 21:  
 

1. Het recht op een gezond en schoon leefmilieu wordt erkend zowel voor huidige als              
toekomstige generaties. 

2. De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van Nederland en de              
bescherming en verbetering van het leefmilieu voor zowel huidige als toekomstige           
generaties. 

3. De wet stelt regels omtrent de waarborging en verbetering van het leefmilieu. 
  

Dit manifest is een vervolg op het Terlouw-manifest dat in haar derde punt oproept tot: “Het kabinet zal iedere 
maatregel toetsen op het effect ervan op de kwaliteit van de aarde, nationaal en internationaal, nu en in de 
toekomst.” 
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Huidige tekst Artikel 21: 
 
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming 
en verbetering van het leefmilieu. 

Dit manifest is een vervolg op het Terlouw-manifest dat in haar derde punt oproept tot: “Het kabinet zal iedere 
maatregel toetsen op het effect ervan op de kwaliteit van de aarde, nationaal en internationaal, nu en in de 
toekomst.” 


