Regeling Sportnationaliteit in het Koninkrijk der Nederlanden betreffende
uitzending door COA en NOC*NSF naar Multi Topsportevenementen

Considerans
Mede op verzoek van het IOC is door Comité Olympico Arubano (hierna “COA”) en Nederlands
Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (hierna: “NOC*NSF”) besloten het
sportnationaliteitsvraagstuk op te lossen dat is ontstaan vanwege:
a) de staatkundige verandering in het Koninkrijk der Nederlanden (hierna “Koninkrijk”) waardoor per
eind 2010 in twee van de vier autonome landen binnen het Koninkrijk een NOC bestaat, namelijk
COA en NOC*NSF;
b) het feit dat er binnen het Koninkrijk één wettelijke nationaliteit bestaat; en
1
c) het feit dat bedoelde twee NOC’s sporters kunnen uitzenden naar de Olympische Spelen en
andere multi topsportevenementen.
Hiertoe is de ‘Regeling Sportnationaliteit in het Koninkrijk der Nederlanden betreffende uitzending
door COA en NOC*NSF’ opgesteld, hierna “de Regeling”. De Regeling bestaat uit twee delen, namelijk:
1. Inleiding en verantwoording, en
2. De regels in de Regeling.

Inleiding en verantwoording
I . Wettelijke nationaliteit
Het Koninkrijk bestaat uit vier landen: Nederland met de in de Caraïben gelegen bijzondere
gemeenten Saba, Sint Eustatius en Bonaire, en de eveneens in het Caribisch gebied gelegen autonome
landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
Binnen het Koninkrijk is er één wettelijke nationaliteit, de Nederlandse, vastgelegd in de wet op het
Nederlanderschap:
Artikel 3
1. Nederlander is het kind waarvan ten tijde van zijn geboorte de vader of de moeder Nederlander
is, alsmede het kind van een Nederlander die voordien is overleden.
2. Het op het grondgebied van Nederland, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao of Sint Maarten, of
aan boord van een in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten te boek gesteld zeeschip of
luchtvaartuig, gevonden kind wordt aangemerkt als het kind van een Nederlander tenzij binnen
vijf jaren, te rekenen vanaf de dag waarop het is gevonden, blijkt dat het kind door geboorte een
vreemde nationaliteit bezit.
3. Nederlander is het kind van een vader of moeder die ten tijde van de geboorte van het kind zijn
of haar hoofdverblijf heeft in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten en die zelf geboren is
als kind van een vader of moeder die ten tijde van zijn of haar geboorte in een van die landen
hoofdverblijf had, mits het kind ten tijde van zijn geboorte zijn hoofdverblijf heeft in Nederland,
Aruba, Curaçao of Sint Maarten.
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De Paralympische Spelen vallen buiten deze Regeling. Voor uitzending naar de Paralympische Spelen wordt in een later
stadium indien noodzakelijk een regeling uitgewerkt.

Regeling Sportnationaliteit in het Koninkrijk der Nederlanden

1

II. Uitzending door COA en NOC*NSF
COA en NOC*NSF kunnen beiden een team dat bestaat uit sporters met de wettelijke Nederlandse
nationaliteit naar de multi topsportevenementen uitzenden. COA en NOC*NSF hebben nog geen
regels om te kunnen bepalen welke sporters voor welk NOC mogen uitkomen.
Tot eind 2010 bestonden binnen het Koninkrijk drie NOC’s. Na de staatkundige veranderingen binnen
het Koninkrijk is het NAOC (Nederlands Antilliaans Olympisch Comité) opgeheven. Sporters die
voorheen uitkwamen voor het NAOC hebben met het oog op de Olympische Spelen van Londen een
keuze kunnen maken voor welk NOC binnen het Koninkrijk zij wilden uitkomen, ook konden zij
eenmalig onder Olympische vlag uitkomen. Voor sporters uit het Koninkrijk die nog niet eerder zijn
uitgekomen op de Olympische Spelen zijn nog geen afspraken gemaakt.
Daarnaast zijn er de Internationale Federaties die verschillende regels en beleid hebben waar het
betreft de (wisseling van) (sport)nationaliteit. Deelname van sporters aan evenementen onder
auspiciën van een Internationale Federatie kan daarom gevolgen hebben voor de keuze voor het
uitkomen bij een van de twee NOC’s (COA of NOC*NSF) en vice versa.
III. Regels IOC
Buiten het Koninkrijk kan een sporter niet voor een ander land (NOC) uitkomen zonder van wettelijke
nationaliteit te wisselen. Binnen het Koninkrijk kan dat voor degenen met de wettelijke Nederlandse
nationaliteit wel. Het IOC ziet Aruba en Nederland als twee verschillende landen waardoor er twee
verschillende landenteams als zodanig kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen. Het is echter
niet de bedoeling (en is ook niet in de geest van artikel 41 van het IOC Charter (Olympisch Handvest),
zie hierna) dat sporters met de wettelijke Nederlandse nationaliteit op elk moment door twee
verschillende NOC’s kunnen worden uitgezonden.
Artikel 41 van het IOC Charter luidt:
Rule 41 Nationality of Competitors
1. Any competitor in the Olympic Games must be a national of the country of the NOC which is
entering such competitor.
2. All matters relating to the determination of the country which a competitor may represent in the
Olympic Games shall be resolved by the IOC Executive Board.
Bye-law to Rule 41
1. A competitor who is a national of two or more countries at the same time may represent either
one of them, as he may elect. However, after having represented one country in the Olympic
Games, in continental or regional games or in world or regional championships recognised by
the relevant IF, he may not represent another country unless he meets the conditions set forth in
paragraph 2 below that apply to persons who have changed their nationality or acquired a new
nationality.
2. A competitor who has represented one country in the Olympic Games, in continental or regional
games or in world or regional championships recognised by the relevant IF, and who has
changed his nationality or acquired a new nationality, may participate in the Olympic Games to
represent his new country provided that at least three years have passed since the competitor
last represented his former country. This period may be reduced or even cancelled, with the
agreement of the NOCs and IF concerned, by the IOC Executive Board, which takes into account
the circumstances of each case.
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3.

If an associated State, province or overseas department, a country or colony acquires
independence, if a country becomes incorporated within another country by reason of a change
of border, if a country merges with another country, or if a new NOC is recognised by the IOC, a
competitor may continue to represent the country to which he belongs or belonged. However, he
may, if he prefers, elect to represent his country or be entered in the Olympic Games by his new
NOC if one exists. This particular choice may be made only once.
4. Furthermore, in all cases in which a competitor would be eligible to participate in de Olympic
Games, either by representing another country than his or by having the choice as to the country
which such competitor intends to represent, the IOC Executive Board may take all decisions of a
general or individual nature with regard to issues resulting from nationality, citizenship, domicile
or residence of any competitor, including the duration of any waiting period.
In het IOC Charter staat dat iedere deelnemer een ‘national’ moet zijn van het land van het betreffende
NOC dat hem/haar uitzendt. Voor de vaststelling of iemand een ‘national’ is, wordt nu op basis van de
Regeling een sportnationaliteit gekozen.
IV. Legitimatie
Zoals hiervoor al aangegeven is er binnen het Koninkrijk één wettelijke nationaliteit; de Nederlandse.
Desalniettemin worden binnen het Koninkrijk aparte landen erkend door het IOC voor deelname aan
Olympische Spelen en zij kunnen dus uitkomen met hun eigen landenteam en sportdelegatie.
Omdat hier sprake is van aparte landen volgens het IOC, kunnen deze landen en de daarbinnen
opererende NOC’s regels en/of eisen opstellen voor deelname aan en uitzending naar Multi
Topsportevenementen. Daar komt bij dat de autonomie en specificiteit van de sport inmiddels, ook op
het niveau van de (internationale) overheden, algemeen is geaccepteerd. Van belang is wel dat deze
regels en/of eisen objectief, transparant en non-discriminatoir zijn en niet verder gaan dan
noodzakelijk is.
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De Regeling
Deze Regeling is van toepassing op sporters met de wettelijke Nederlandse nationaliteit die willen
uitkomen op de Olympische en andere multi topsportevenementen zonder leeftijdsbeperking waarbij
de uitzending door COA dan wel NOC*NSF plaatsvindt, hierna in deze Regeling aangeduid met “Multi
Topsportevenementen”.
Deze Regeling is opgesteld door COA en NOC*NSF. Bij het opstellen ervan zijn diverse sportbonden
betrokken. Overal waar in deze Regeling hij of hem staat dient tevens zij of haar gelezen te worden.
Uitzending naar de Multi Topsportevenementen
1.

Sporters met de wettelijke Nederlandse nationaliteit worden uitgezonden naar de Multi
Topsportevenementen via een door het IOC erkend NOC. Binnen het Koninkrijk zijn dit COA en
NOC*NSF.

2.

Er wordt binnen het Koninkrijk onderscheid gemaakt tussen de Nederlandse en de Arubaanse
sportnationaliteit.
Toelichting op artikelen 1 en 2: Deelnemers aan de Multi Topsportevenementen moeten de
wettelijke nationaliteit hebben van het land waarvoor ze worden uitgezonden door een NOC.
Binnen het Koninkrijk is er één wettelijke nationaliteit en zijn er twee NOC’s die sporters met de
wettelijke Nederlandse nationaliteit mogen uitzenden. Er kan daarom binnen het Koninkrijk in
dit geval maar sprake zijn van twee sportnationaliteiten. Sint Maarten en Curaçao hebben geen
eigen NOC en de sporters uit deze landen moeten dus worden uitgezonden door het COA of door
NOC*NSF.
Mocht de situatie zich voordoen dat er een NOC bijkomt in het Koninkrijk, dan wordt deze
Regeling daarop aangepast.

Nederlandse sportnationaliteit
3.

Om voor Nederland uit te komen moet de sporter de Nederlandse sportnationaliteit hebben, dit
zijn sporters met de wettelijke Nederlandse nationaliteit.
Toelichting artikel 3: Sinds de herindeling van het Koninkrijk op 10 oktober 2010 zijn Bonaire,
Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten geworden van Nederland. Gezien de staatkundige
status van de eilanden maken zij deel uit van Nederland.
De Nederlandse sportnationaliteit is zoals aangegeven voor alle sporters met een wettelijke
Nederlandse nationaliteit een mogelijkheid. Ook sporters van Aruba, Sint Maarten of Curaçao
kunnen via NOC*NSF deelnemen aan de Multi Topsportevenementen.

Arubaanse sportnationaliteit
4.

Om voor Aruba uit te komen moet de sporter de Arubaanse sportnationaliteit hebben, dit zijn
sporters met de wettelijke Nederlandse nationaliteit die:
a. zijn geboren op Aruba, Sint Maarten of Curaçao en een vader en/of moeder hebben met de
wettelijke Nederlandse nationaliteit en ten tijde van de geboorte van het kind daar zijn of haar
hoofdverblijf had;
of
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b. een vader en/of moeder hebben die is geboren op Aruba, Sint Maarten of Curaçao en die daar
zijn of haar hoofdverblijf had;
of
c. minimaal 3 jaar onafgebroken en direct aansluitend dan wel minimaal 5 jaar nietonafgebroken direct aansluitend aan de laatste Multi Topsportevenementen waarin de sporter
zijn land heeft vertegenwoordigd zijn hoofdverblijf op Aruba, Sint Maarten of Curaçao had.
5.

In deze Regeling wordt met hoofdverblijf bedoeld: de woon en verblijfplaats, te weten de plaats
waar iemand is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (bevolkingsregister) en tevens
feitelijk verblijft, dus waar een slaapplaats is, zich meubilair bevindt en waar de rechten van
bewoner worden uitgeoefend.
Toelichting artikelen 3 t/m 5: Met deze artikelen worden Rule 41 en bye-laws van het IOC
Charter toegepast op de situatie in het Koninkrijk. In een bijlage bij deze Regeling zijn enkele
voorbeelden van een keuze voor een sportnationaliteit opgenomen.

Vaststelling van sportnationaliteit
6.

Zodra de sporter heeft deelgenomen aan een van de Multi Topsportevenementen, heeft hij vanaf
dat moment de sportnationaliteit van het land dat hij vertegenwoordigde voor de Multi
Topsportevenementen. In het geval de sportnationaliteit voorafgaande aan de deelname aan een
Multi Topsportevenement al is bepaald door de regelgeving van de Internationale Federatie, geldt
deze sportnationaliteit als uitgangspunt voor de Regeling.
Toelichting artikel 6: Let op! De keuze voor deelname aan wedstrijden en topsportevenementen
onder auspiciën van Internationale Federaties kan ertoe leiden dat door de regelgeving van die
Internationale Federatie de sportnationaliteit van de sporter al (eerder) is of wordt vastgesteld.
Het kan dus zijn dat de sportnationaliteit van een sporter al vóór deelname aan een Multi
Topsportevenement is vastgesteld.

Wisseling van sportnationaliteit
7.

Voor de wisseling van sportnationaliteit binnen het Koninkrijk met betrekking tot de Multi
Topsportevenementen zijn de regels van artikel 41 van het IOC Charter van toepassing met
inachtneming van artikelen 1 t/m 6 van de Regeling. Dat betekent dat wanneer een sporter is
uitgekomen voor een land hij pas na drie jaar een ander land kan vertegenwoordigen. Van het
voorstaande kan alleen worden afgeweken onder de voorwaarde als opgenomen in artikel 8.

8.

Indien een sporter een beroep wil doen op de mogelijkheid af te wijken van de regels als
opgenomen in artikel 7, dan dient de sporter hiervoor een gemotiveerd verzoek in bij het NOC
waarvoor hij uit wil gaan komen.
De NOC’s besluiten hierover gezamenlijk na overleg met de betreffende sportbonden.
Toelichting artikel 7 en 8: Het is niet de bedoeling dat sporters steeds wisselen van
sportnationaliteit tussen Nederland en Aruba. Zij maken daarom op enig moment in hun
sportcarrière al dan niet impliciet de keuze voor wie zij uitkomen en dus ook door welk NOC zij
vertegenwoordigd worden. Als sporters toch willen wisselen van sportnationaliteit dan zijn daar
regels aan verbonden.
De toestemming om af te wijken van het gestelde in dit artikel wordt:
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-

in geval van NOC*NSF door het bestuur gegeven op advies van het topsportmanagement,
bestaande uit de technisch directeur, de manager topsport en de prestatiemanagers;
in geval van COA door het bestuur gegeven op advies van de direction tecnico.
 Bij het IOC staat nog de vraag uit of de NOC’s zelf kunnen beslissen over afwijking van de
drie jaar. Is dat het geval dan blijven de artikelen 7 en 8 staan.
Is het IOC van mening dat de Executive Board hierover moet beslissen, dan vervalt artikel 8
en komt de tekst vanaf ‘met inachtneming van de artikelen 1 t/m 6 van de Regeling […]’ in
artikel 7 te vervallen, evenals de tekst in de toelichting over de toestemming om af te wijken.
Er kan nog voor worden gekozen als voorlichting voor de sporters in de toelichting op te
nemen dat de periode dan drie jaar is tenzij NOC’s en IF’s toestemming geven.

9.

De sporter kan niet van sportnationaliteit wisselen:
a. gedurende de periode dat hij is geschorst door de sportbond waarvan hij lid is of waarmee hij
een aansluitingsovereenkomst heeft (gehad);
b. indien hij is geroyeerd door de sportbond waarvan hij lid was of waarmee hij een
aansluitingsovereenkomst heeft gehad;
c. indien tegen hem aangifte is gedaan van een dopingzaak, indien een dopingzaak in
tuchtrechtelijke behandeling is genomen, dan wel voor de duur van zijn tuchtrechtelijke
veroordeling wegens een overtreding van de op hem van toepassing zijnde dopingregels;
d. indien tegen hem aangifte is gedaan op grond van het Wetboek van Strafrecht, indien op
grond van een dergelijke aangifte een rechtszaak tegen hem loopt, dan wel gedurende zijn
strafperiode na een strafrechtelijke veroordeling.

Slotbepalingen
10. Mochten er zich gevallen voordoen waarin de Regeling niet voorziet, dan beslissen COA en
NOC*NSF daarover gezamenlijk.
11. Deze Regeling wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergaderingen van zowel COA
als NOC*NSF.
12. Deze Regeling wordt elke twee jaren door COA en NOC*NSF geëvalueerd.
Toelichting artikel 11: Naar aanleiding van de evaluatie zal de Regeling indien nodig worden
aangepast.
13. Deze Regeling treedt in werking op 1 juli 2015.

Deze ‘Regeling Sportnationaliteit in het Koninkrijk der Nederlanden betreffende uitzending door COA en
NOC*NSF’ is door de algemene vergaderingen van COA en NOC*NSF vastgesteld op respectievelijk …
juni 2015 (te Oranjestad) 2015 en 18 mei 2015 (te Arnhem).
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Bijlage
Voorbeelden sportnationaliteit
1.

Een sporter heeft twee Nederlandse ouders en die hebben zich 15 jaar geleden met het gezin op
Aruba gevestigd (hoofdverblijf). De sporter kan kiezen tussen de Nederlandse en de Arubaanse
sportnationaliteit.

2.

Een sporter heeft een Nederlandse ouder en een Curaçaose ouder. De sporter heeft altijd in
Nederland (en dus ook Bonaire, St. Eustatius of Saba) gewoond. Dan kan de sporter kiezen tussen
de Nederlandse en Arubaanse sportnationaliteit.

3.

Een sporter heeft Antilliaanse ouders, heeft altijd in Nederland gewoond, maar heeft zijn
hoofdverblijf al 5 jaar op Sint Maarten. Dan kan de sporter kiezen voor de Nederlandse of
Arubaanse sportnationaliteit.

4.

Een sporter heeft Nederlandse ouders en woont 2 jaar op Aruba. De sporter kan alleen kiezen voor
de Nederlandse sportnationaliteit.
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